
 

 
Основи теорії електромагнітного поля 
Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Теоретичної електротехніки ФЕА 

Можливі обмеження Без обмежень 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Спеціальності, для яких 
адаптована дисципліна 

Спеціальність 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Курс 2 курс 
Обсяг дисципліни та 
розподіл годин аудитор-
ної та самостійної роботи 

4 кредити ЄКТС 
Аудиторні заняття: лекції – 36 годин, практичні – 18 годин, самостійна робота – ХХ годин 

Мова викладання Українська 
Вимоги до початку ви-
вчення дисципліни  

Теоретичні основи електротехніки – 1,2: методи аналізу кіл постійного і синусоїдного 
струмів; Фізика – розділи електрика та магнетизм 

Що буде вивчатися Загальна характеристика електромагнітного поля, повна система рівнянь електромагніт-
ного поля. Безвихровий характер електростатичного поля. Градієнт електричного потен-
ціалу. Визначення потенціалу за заданим розподілом зарядів. Рівняння Пуасона та Лапла-
са. Граничні умови на поверхні провідників, на поверхні поділу двох діелектриків. Рів-
няння електричного поля струмів. Електричне поле біля провідників з постійним стру-
мом. Електричне поле струмів у провіднику. Граничні умови на поверхні поділу двох 
провідникових середовищ. Скалярний і векторний магнітний потенціали. Загальна задача 
розрахунку магнітного поля. Граничні умови на поверхні поділу двох середовищ з різни-
ми магнітними проникностями. Характеристика змінного електромагнітного поля. Сис-
тема основних рівнянь та матеріальні рівняння. Змінне електромагнітне поле в діелектри-
ку. Рівняння Даламбера, загальне рішення рівняння. Плоска електромагнітна хвиля в діе-
лектрику, швидкість поширення хвилі. Енергія електромагнітного поля, теорема Умова-
Пойнтінга.   

Чому це цікаво / треба 
вивчати 

Знання фізичних основ  електротехніки є необхідним для проектування, випробування, 
експлуатації електротехнічного обладнання та для реалізації технологій у різних галузях.  

Чому можна навчитися Вільно орієнтуватися в основних принципах теорії електромагнітного поля; аналізувати 
електромагнітне поле електричної машини, особливості передачі енергії електромагнітно-
го поля, визначати основну сутність фізичних явищ та межі використання законів елект-
ромагнітного поля при їх практичному застосуванні. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 

Знання, отримані при вивченні дисципліни, використовуються при вирішенні практичних 
задач, пов’язаних із роботою електричних систем та мереж, високовольтних ліній елект-
ропередачі, роботою електричних машин, апаратів, електроприводу. Для постановки і 
розв'язку задач теоретичного і прикладного характеру в галузі електротехніки, електрое-
нергетики, електроніки тощо необхідно використовувати саме методи теорії електромаг-
нітного поля. 

Інформаційне забезпе-
чення дисципліни 

Силабус, дистанційний курс на платформі дистанційного навчання «Сікорський» 

Семестровий контроль Залік 


