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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна  _Електрика і магнетизм_ 
                               (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань _10 Природничі науки  
             (зазначити відповідний рівень)                             (зазначити) 

з напряму підготовки 104  Фізика та астрономія   

Дана дисципліна  нормативна  
         (нормативна, за вибором) 

  

Викладається у 3 семестрі 2 курсу _денної форми в обсязі – 90 год. 1 
                   (зазначається загальний обсяг) 

( _3 кредити ECTS2) зокрема: лекції – _42 год., практичні __-  год., лабораторні 
– __0 год., самостійна робота – _48  год. У курсі передбачено _2 змістових 
модулі та _2_ модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 
 

Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань з курсу 
електрики та магнетизму. 

Завдання – засвоєння основних законів електрики та магнетизму, 
оволодіння методами і принципами як теоретичного розв’язку задач, так і 
планування та виконання фізичного експерименту в цій галузі фізики. 

Структура курсу: курс включає розгляд основних тем з усіх розділів 
електрики та магнетизму фізики, а саме електростатики, постійного 
електричного струму та провідності середовищ; магнітного поля у вакуумі та 
середовищі; електромагнітної індукції та електромагнітних коливань. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

1. Визначення основних фізичних величин, що характеризують 
електромагнітні явища, та одиниці їх вимірювання у Системі 
інтернаціональній (СІ). 

2. Математичне формулювання та фізичний зміст основних 
принципів та законів електрики і магнетизму. 

3. Основні методи розв’язку різних типів задач з електрики та 
магнетизму. 

4. Принцип дії, призначення та точність основних типів 
вимірювальних приладів, які використовуються для в електриці 
та магнетизмі, також можливості і межі їх застосування. 

                                           
1 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
2 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



5. Основні сучасні досягнення фізики в галузі електромагнетизму 
та їх практичне застосування.  

вміти:  
1. Логічно і послідовно формулювати основні принципи і закони 

електрики та магнетизму., знати і розуміти основні експерименти,  
на яких базуються закони електромагнетизму. 

2. Розв’язувати основні типи задач з електрики та магнетизму; 
створювати фізичні моделі електромагнітних явищ.  

3. Планувати та виконувати вимірювання основних фізичних 
величин, які характеризують електромагнітні процеси; оцінювати 
точність  експерименту. 

4. Самостійно працювати з фізичною літературою. 
 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму).  Нормативна навчальна дисципліна "Електрика і 
магнетизм" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр". Вона є базовою для курсів «Оптика» та 
«Атомна фізика», а також для теоретичного курсу «Електродинаміка». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення курсу «Електрика та 
магнетизм» базується на математичних курсах «Математичний аналіз», 
«Диференціальні рівняння» та «Векторний і тензорний аналіз». Фундаментальні 
закони електрики та магнетизму лежать в основі таких важливих фізичних 
дисциплін, як фізика напівпровідників та діелектриків, фізика конденсованого 
середовища, квантова теорія твердого тіла, фізика наносистем, розділу курсу 
теоретичної фізики "Електродинаміка", розділів «Оптика» та «Атомна фізика» 
курсу загальної фізики. Тому "Електрика та магнетизм" є базовою дисципліною 
для вказаних вище фізичних дисциплін.  



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4,  у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 4-8. 
       

 ЗМ1 ЗМ2 
Min. – 16 балів Max. – 25 балів Min. – 16 балів Max. – 25 балів 

Усна відповідь при 
опитуванні  0 1 0 1 
Виконання домашніх 
завдань, активність 
під час розв’язку 
задач 

0 2 0 2 

Виконання та захист 
лабораторних робіт 4 10 4 10 
Модульна контрольна 
робота  0 12 0 12 
Колоквіум 0 5 0 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів перед проведенням іспиту для його складання 
обов’язково необхідно виконати всі лабораторні роботи та перескласти МКР. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 
жовтня 2010 року. 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 4 4 0 8 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);  
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 

4 добре 
75 – 84  
65 – 74  

3 задовільно 
60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
3-й семестр 

Змістовий модуль 1. Електростатика. Постійний електричний струм (16 год.) 
 

ТЕМА 1.  ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ  ПОЛЕ В ВАКУУМІ  (4 год.) 
Вступ. Електромагнітна взаємодія у природі.  Електричні заряди та 

електричне поле. Закон Кулона. Напруженість  електричного поля. Теорема Гаусса 
для електричного поля у вакуумі. Потенціал електричного поля.  Енергія взаємодії 
системи точкових зарядів. Рівняння Пуассона та Лапласа. Електричний диполь.  

 

ТЕМА 2. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ  ПОЛЕ В РЕЧОВИНІ  (4 год.) 
Електричне поле в речовині. Провідники та діелектрики в електричному 

полі. Поляризація діелектриків. Теорема Гаусса для електричного поля у 
діелектрику. Вектор електричної індукції  (зміщення). Електричне поле на 
границі діелектриків. Властивості полярних та неполярних діелектриків. П’єзо-, 
сегнето- та піроелектрики. Електрична ємність. Конденсатори. Енергія 
електричного поля . 

 
ТЕМА 3.  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ  (4 год.) 

Електричний струм. Сила та густина струму. Закон Ома у 
диференціальній формі. Сторонні сили. Електрорушійна сила. Закон Ома в 
інтегральній формі. Електроопір. Робота та потужність при проходженні 
електричного струму. Правила Кірхгофа.  

 

ТЕМА 4. ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ СЕРЕДОВИЩ  (4 год.) 

  Класичні та квантові уявлення про природу електричного струму у 
кристалах.  Застосування статистики Фермі-Дірака для опису руху вільних 
електронів у металах. Зонна схема енергій електронів у металах. Рівень та 
поверхня Фермі. Зонна схема енергій електронів у напівпровідниках. Власна та 
домішкова провідність. р-n-перехід. Напівпровідникові прилади.  Робота 
виходу та контактна різниця потенціалів. Контактні явища в металах та 
напівпровідниках. Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади. 
Електричний струм у газах. Електричний струм в електролітах. 

 

 

 
Змістовий модуль 2. стаціонарне магнітне поле. електромагнітні явища (18 год.) 



 

ТЕМА 5.  ПОСТІЙНЕ  МАГНІТНЕ  ПОЛЕ (6 год.) 

Вектор індукції магнітного поля. Розрахунок магнітних полів струмів 
різної конфігурації. Магнітний момент елементарного замкненого струму.  
Робота у магнітному полі. Релятивістська природа магнетизму. Теорема про 
циркуляцію вектора магнітного поля та її застосування. Теорема Гаусса для 
магнітного поля. Векторний потенціал магнітного поля. Магнітне поле в 
речовині. Теорема Гаусса для магнітного поля в речовині. Магнітна 
сприйнятливість та магнітна проникність. Умови на границі магнетиків. Види 
магнетиків. Діа-, пара- та феромагнетики. 

 

ТЕМА 6. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА  ІНДУКЦІЯ (4 год.) 

Закон електромагнітної індукції. Вихрове електричне поле.  Індуктивнісь. 
Явище самоіндукції. Енергія магнітного поля. Струм зміщення. Система 
рівнянь Максвелла. 

 

ТЕМА 7. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ  КОЛИВАННЯ (6 год.) 

Вільні та згасаючі електромагнітні коливання у коливальному контурі. 
Вимушені електромагнітні коливання. Змінний струм. Резонанс в колі змінного 
струму. Робота та потужність змінного струму. Метод комплексних амплітуд. 
Генератор змінного струму. Синхронні та асинхронні електричні двигуни. 
Трансформатор. 

 

ТЕМА  8.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ (2 год.) 

Хвильове рівняння. Електромагнітні хвилі та їх властивості. 

 

 

 

 

 

 
  



  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 
3-й семестр 

 
 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість 
годин 

лекції С/Р 

Змістовий модуль 1. . Електростатика. Постійний електричний струм 
 ТЕМА 1. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ  ПОЛЕ У ВАКУУМІ   

1 Закон Кулона.  2 2 

2 Теорема Гаусса 2 1 

3 Напруженість  електричного поля  2 2 

4 Потенціал  електричного поля 2 1 

 ТЕМА 2. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ  ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ   

5 Провідники та діелектрики в електричному полі 2 2 
6 Електроємність. Конденсатори. 2 2 
 ТЕМА 3. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ   

7 Закони Ома. Правила Кірхгофа. 2 1 

8 Робота та потужність постійного струму 2 1 

 ТЕМА 4. ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ СЕРЕДОВИЩ   

9 Електричний струм в металлах та  напівпровідниках. 2 1 

10 Контактні явища 2 1 

 Модульна контрольна робота 1   

Змістовий модуль 2. Стаціонарне магнітне поле. Електромагнітні явища 

 ТЕМА 5.  ПОСТІЙНЕ  МАГНІТНЕ  ПОЛЕ    

11 Вектор магнітної індукції 2 2 

12  Сили в магнітному полі 2 1 

13 Потік та циркуляція вектора магнітної індукції. 2 2 

14 Магнітне поле в речовині. 2 2 

 ТЕМА 6. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА  ІНДУКЦІЯ   

15 Закон електромагнітної індукції.  2 2 

16 Індуктивність. 2 1 

17 Система рівнянь Максвелла 2 2 



 ТЕМА 7. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ  КОЛИВАННЯ   

18 Змінні процеси у коливальному контурі 2 2 

19 Вимушені електричні коливання.  2 2 

20 Змінний струм. Прилади змінного струму 2 1 

 ТЕМА 8.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ   

21 Хвильове рівняння. Властивості електромагнітних 
хвиль 2 2 

 Модульна контрольна робота 2   

 Самостійне вивчення окремих розділів лекційного матеріалу - 14 

 ВСЬОГО 42 48 
 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 42 год. 
Самостійна робота - 48 год. 

 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Електростатика. Постійний електричний струм  

  ТЕМА 1. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ  ПОЛЕ У ВАКУУМІ  (8 год.) 

Лекція 1. Закон Кулона. Теорема Гаусса  (2 год.) 
Електромагнітні явища у природі та їх практичне застосування. Задачі та 

структура курсу "Електрика і магнетизм", його зв'язок з іншими розділами курсу  фізики. 
Електрослабка взаємодія як одна з фундаментальних взаємодій у природі. Поділ 
електрослабкої  взаємодії на електромагнітну та слабку взаємодію. Носії 
фундаментальних взаємодій. Константи та радіуси дії електромагнітної та слабкої 
взаємодії. Електричний заряд. Властивості електричних зарядів. Елементарні носії 
електричного заряду. Закон збереження електричного заряду. Електростатичне поле. 
Закон взаємодії електричних зарядів (закон Кулона). Системи  одиниць вимірювання 
електричних величин   СІ та СГСЕ. Напруженість електростатичного поля. Напруженість 
поля точкового заряду. Силові лінії електростатичного поля. Принцип суперпозиції 
електричних полів та його застосування для обчислення напруженості електричного поля 
протяжних заряджених систем (на прикладі однорідно зарядженого стрижня). Оцінка 
напруженості поля в атомі. Електричне поле Землі.  

 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 
 

Лекція 2. Теорема Гаусса  (2 год.) 
Потік вектора напруженості електричного поля. Теорема Гаусса в інтегральній 

формі. Приклади застосування теореми Гаусса  (відшукання напруженості електричного 
поля зарядженої провідної сферичної оболонки, рівномірно зарядженої кулі, рівномірно 
заряджених нескінченно довгих циліндра, нитки та нескінченної площини ). Теорема Гаусса  
у диференціальній формі. Локальність теореми Гаусса та польові уявлення.  

Теорема Ірншоу. Нестабільність атомарної системи статичних зарядів. 
 
Завдання для самостійної роботи. (1 год.) 

4. Вивчення матеріалу лекції. 
5. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
6. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

Лекція 3. Напруженість 1електричного поля (2 год.) 
Робота сил електростатичного поля. Циркуляція та ротор вектора напруженості 

електричного поля. Потенціальність електростатичного поля.  Потенціал та різниця 
потенціалів. Потенціал електричного поля точкового заряду. Одиниці вимірювання 
потенціалу. Зв`язок між напруженістю та потенціалом електричного поля. Одиниці 
вимірювання напруженості. Еквіпотенціальні поверхні.  
 



Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

Лекція 4. Потенціал  електричного поля (2 год.) 
 
Принцип суперпозиції електричних полів для потенціалу. Застосування принципу 

суперпозиції для відшукання потенціалу системи електричних зарядів. Потенціал поля 
однорідно заряджених стрижня та кулі, тонкої сфери. Потенціальна енергія системи 
точкових електричних зарядів. Оцінка енергії електростатичної взаємодії в атомах. 
Загальна задача електростатики. Рівняння Пуассона та Лапласа.   

Електричний диполь. Дипольний момент. Потенціал та напруженість 
електричного поля диполя на великих відстанях. Момент сил, що діють на диполь в 
однорідному електричному полі. Диполь у неоднорідному електричному полі. Дипольний 
момент системи зарядів. Поле системи зарядів на великих відстанях. Поняття про 
розклад потенціалу електричного поля за мультиполями. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

4. Вивчення матеріалу лекції. 
5. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
6. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 
ТЕМА 2. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ  ПОЛЕ В РЕЧОВИНІ  (4 год.) 
 

Лекція 5.  Провідники та діелектрики в електричному полі (2 год.) 
Електричне поле в речовині. Мікро- та макрополе. 
Незаряджений провідник в електричному полі. Явище електростатичної індукції. 

Електростатичний захист. Електричне поле зарядженого провідника. Силові лінії та 
еквіпотенціальні поверхні електричного поля зарядженого провідника. Розподіл заряду по 
поверхні провідника. Напруженість поля біля поверхні провідника. Вістря.  

Діелектрики з полярними та неполярними молекулами, іонні кристали. Поляризація 
діелектриків. Вектор поляризації (електрична поляризованість) та поляризаційні заряди. 
Діелектрична сприйнятливість. Потік вектора поляризації при неоднорідній поляризації. 
Теорема Гаусса  для електричного поля у діелектрику в інтегральній та диференціальній 
формі. Вектор електричної індукції (електричного зміщення). Діелектрична проникність. 
Граничні умови для векторів напруженості та індукції електричного поля. Напруженість 
електричного поля у діелектрику. Діелектричні властивості полярних діелектриків. 
Зв’язок між діелектричною сприйнятливістю полярного діелектрика, дипольним 
моментом молекули та температурою. Діелектрична проникність неполярних 
діелектриків. Формула Клаузіуса-Моссоті.  
 Електрофотографічний запис інформації та його реалізація. Ксерокси та лазерні 
принтери. 

П’єзоелектрики, сегнетоелектрики та піроелектрики –  фізичні властивості та 
практичне застосування. 



 Завдання для самостійної роботи  (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

Лекція 6.  Електроємність. Конденсатори (2 год.) 

Електрична ємність відокремленого провідника. Одиниці вимірювання ємності. 
Конденсатори. Ємність конденсатора. Обчислення ємності плоского, циліндричного та 
сферичного конденсаторів. Послідовне та паралельне з'єднання конденсаторів. Довільна 
система заряджених провідників - загальний зв'язок між потенціалами та зарядами 
провідників. Ємнісні та потенціальні коефіцієнти.  

Енергія зарядженого конденсатора. Густина енергії електричного поля. Повна 
енергія електричного поля системи зарядів.  
Робота з поляризації діелектрика. Сили, що діють на діелектрик в неоднорідному 
електричному полі. Електрострикція 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

ТЕМА 3. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ  (4 год.) 
 

Лекція 7. Закони Ома. Правила Кірхгофа. (2 год.) 
Електричний струм. Умови створення струму. Сила та густина струму, одиниці їх 

вимірювання.  Рівняння неперервності для електричного струму. Зв'язок між густиною 
струму та зарядом, концентрацією і швидкістю впорядкованого руху  носіїв заряду. 
Рухливість носіїв заряду. Закон Ома у диференціальній формі. Питома 
електропровідність та питомий електроопір. Електричне поле у провіднику при 
проходженні постійного струму. Роль поверхневих зарядів у створенні поля у провіднику. 
Встановлення рівноважного стану при появі об'ємних зарядів у провіднику. 

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

Лекція 8.  Робота та потужність постійного струму. (2 год.) 
 Умови створення постійного струму. Сторонні сили. Електрорушійна сила (е.р.с.) 

джерела струму. Закон Ома у диференціальній формі  при наявності поля сторонніх сил. 
Cпад напруги. Закон Ома в інтегральній формі. Електричний опір. Електроопір однорідного 
провідника. Одиниці вимірювання електроопору, питомого електроопору та питомої 



електропровідності. Електороопір при послідовному та паралельному з'єднанні 
провідників.   

 Робота та потужність при проходженні електричного струму. Закон Джоуля-
Ленца в інтегральній та диференціальній формі.  
 Розгалужені кола. Правила Кірхгофа.  

Перехідні процеси у колі з конденсатором: розрядка та зарядка конденсатора.  
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 
ТЕМА 4. ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ СЕРЕДОВИЩ (4 год.) 

Лекція  9.  Електричний струм в металлах та  напівпровідниках. (2 год.) 
Зонна схема енергії електронів у напівпровідниках – валентна, заборонена зони та 

зона провідності. Утворення парноелектронних зв'язків у кремнії та германії. Поняття 
про а

3sp -гибридизацію. Власна провідність напівпровідників. Вільні електрони та дірки. 

Застосування статистики Больцмана до опису електронних станів у власних 
напівпровідниках. Ширина забороненої зони та положення рівня Фермі у власному 
напівпровіднику. Залежність опору напівпровідників від температури. Фотопровідність.  
Домішкова провідність. Донори та акцептори. Напівпровідники −p  та −n типу.  
Контакт  двох напівпровідників з різним типом провідності. np − -перехід та його 
випрямляюча дія. 

Напівпровідниковий діод. Біполярний та польовий транзистор.  Підсилювач напруги 
та потужності на основі  біполярного транзистору.  Світлодіод (LED). Органічний 
світлодіод (OLED). Фотовольтаїчний ефект. Фотодіод та фототранзистор. Оптрон. 
Сонячний елемент. Органічні фотовольтаїчні елементи. Інтегральна електроніка. 
Процесори та мультипроцесори. Наноелектроніка.  
 Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

Лекція  10.  Контактні явища. (2 год.) 
Робота виходу у металі. Внутрішня та зовнішня контактна різниця потенціалів. 

Ефект Зеєбека. Термо-е.р.с та термоелектричний струм. Коефіцієнти термо-е.р.с. для 
металів та напівпровідників. Термопари. Ефект Пельтье та ефект Томсона. 
Напівпровідникові термоелементи. 

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Оксидування катодів. 
Зв'язок між густиною термоелектронного струму та прикладеною напругою (закон 
"трьох других"). Густина струму насичення (формула Річардсона-Дешмана). 
Електровакуумні прилади: електронно-променева трубка, діод, тріод, тетрод, пентод. 
Вторинна електронна емісія. Фотоелектронний помножувач. Електронне бомбардування 



анодів та збудження X-випромінювання. Рентгенівська трубка. Фотоелектронна емісія. 
Фотодіод.  

Несамостійний розряд. Густина струму насичення. Самостійний розряд. Об'ємна та 
поверхнева іонізація. Умова запалювання самостійного розряду. Види самостійного 
розряду: тліючий, дуговий, іскровий, коронний розряд. Блискавка. Плазма.  Практичне 
використання розряду у газах. Люмінесцентні лампи. Газові лічильники іонізуючого 
випромінення.  

Електроліти. Електроліз та електролітична дисоціація. Закони Фарадея для 
електролізу.  
 
Завдання для самостійної робот. (1 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

Контрольні запитання до змістового модуля 1: 

 
1. Властивості електричного заряду. Закон Кулона. Системи одиниць фізичних величин 

СГС, СІ. Електричне поле. Напруженість поля. Принцип суперпозиції полів. 

2. Електричне поле в речовині. Теорема Гауса. Застосування теореми Гауса. 
Диференційна форма теореми Гауса. 

3. Застосування теореми Гауса для розрахунку розподілу напруженості електричного 
поля різних об`єктів (нескінченна площина, сфера, куля, нитка). 

4. Електричне поле в провідниках. Напруженість електричного поля поблизу 
зарядженого провідника. Електростатичний захист. 

5. Електричне поле в провідниках. Електричне поле всередині та на поверхні провідника. 

6. Електричне поле в провідниках. Еквіпотенціальні поверхні. 

7. Робота по замкнутому шляху в електричному полі. 

8. Потенціал електричного поля. 

9. Зв’язок між величинами напруженості та потенціалу електричного поля. Розрахунок 
просторового розподілу напруженості по розподілу потенціалу та навпаки. 

10. Рівняння Лапласа та Пуассона. 

11. Енергія системи електричних зарядів. Приклади (потенціальна енергія атому водню, 
атому гелію та молекули водню). 

12. Потенціальна енергія зарядженого провідника. 

13. Електрична ємність. Конденсатори. Ємність плоского, циліндричного та сферичного 
конденсаторів. 

14. Діелектрики. Явище поляризації. Вектор поляризації, його зв’язок з поверхневою та 
об’ємною густиною зв’язаних електричних зарядів. 

15. Поляризація полярних діелектриків. 

16. Поляризація неполярних діелектриків. 



17. Вектор електричної індукції (зміщення). Електрична сприйнятливість, діелектрична 
проникливість. 

18. Електростатичні методи запису інформації. Принцип роботи копіювальних апаратів та 
лазерних принтерів. 

19. Граничні умови для векторів напруженості електричного поля та зміщення. 

20. Постійний електричний стум. Основні характеристики. Типи носіїв електричного 
струму. 

21. Електричний струм в провідниках. Модель Друде. 

22. Закон Ома. Омічні середовища. 

23. Закон Джоуля-Ленца. 

24. Електричний струм в напівпровідниках. 

25. Правила Кірхгофа для розрахунку електричних кіл. 

26. Електричний струм в діелектриках. 

27. Залежність опору провідників, напівпровідників та діелектриків від температури. 
Зонна теорія. 

28. Зонна теорія. Вплив домішок на властивості напівпровідників. Напівпровідники p- та 
n-типу. 

29. Електричний струм в електролітах. 

30. Електричний струм в газах. 

31. Розподіл Фермі-Дірака та його застосування до опису електронних процесів. 

32. Розподіл Фермі-Дірака. Термоелектронна емісія. 

33. Термоелектричні контактні явища. Ефект Зеєбека. 

34. Термоелектричні контактні явища. Ефект Пельтьє. 

35. Термоелектричні контактні явища. Ефект Томсона. 

36. Контактні явища. Напівпровідниковий діод та пристрої на його основі (Випрямляч. 
Фотодіод. Світлодіод, ( LED). Органічні світлодіоди (OLED, полімерні діоди).  

37. Сонячний елемент (фотовольтаїчний елемент). 

38. Напівпровідниковий тріод. 

39. Електричний струм у вакуумі. Вакуумна електроніка. Діод. Тріод. Пентод. 

40. Вакуумна електроніка. Фотоелектронний помножувач. Рентгенівські випромінювачі. 

41. Мікроелектроніка. Інтегральні схеми. Наноелектроніка. Молекулярна електроніка. 

 
  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
Стаціонарне магнітне поле. Електромагнітні явища  

 ТЕМА 5.  ПОСТІЙНЕ  МАГНІТНЕ  ПОЛЕ   (8  год.) 

Лекція 11.  Вектор магнітної індукції. (2 год.) 



Магнітна взаємодія електричних струмів у вакуумі. Магнітне поле. Силова 
характеристика поля  –  вектор магнітної індукції. Закон Ампера. Сила Лоренца. Закон Біо-
Савара (магнітне поле елемента струму).  Принцип суперпозиції магнітних полів. 
Розрахунок індукції магнітного  поля  прямолінійного провідника кінцевої довжини. Силові 
лінії (лінії індукції) магнітного поля.  

 

Лекція 12. Сили в магнітному полі. (2 год.) 
 
Сила взаємодії двох довгих прямолінійних провідників зі струмом. Введення одиниці 

величини сили струму в CI – ампер  (А). Індукція магнітного поля колового струму. 
Магнітний момент елементарного замкненого струму (струмового магнітного диполя). 
Елементарний замкнений струм в однорідному та неоднорідному магнітному полі – 
обертальний момент, який діє на замкнений струм,  енергія взаємодії  з магнітним полем 
та сила, що діє в неоднорідному магнітному полі на замкнений струм. 

Робота у магнітному полі. 
Перетворення електричного та магнітного полів. Інваріанти електромагнітного 

поля.  Релятивістська природа магнетизму 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

Лекція 13.  Потік та циркуляція вектора магнітної індукції .магнітної  індукції. (2 год.) 
Теорема про циркуляцію вектора магнітної індукції у вакуумі. Обчислення індукції 

магнітного поля  всередині  соленоїда та тороїда. Теорема про циркуляцію вектора 
магнітної індукції у диференціальній формі. Вихровий характер магнітного поля. 
Магнітний потік, одиниці визначення магнітного потоку в СІ.  Теорема Гаусса для 
магнітного поля в інтегральній та диференціальній формі.  

Векторний потенціал магнітного поля. Рівняння Пуассона для векторного 
потенціалу. 

 
Завдання для самостійної роботи (2  год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

Лекція 14.  Магнітне поле в речовині. (2 год.) 
Молекулярні струми в речовині – сучасні уявлення. Магнітні властивості атомів. 

Власний магнітний момент електрона. Гіромагнітне відношення для власного та 
орбітального магнітних моментів електрона.  

Вектор намагнічування (намагніченість). Циркуляція вектора намагнічування та 
сила молекулярних струмів. Теорема про циркуляцію вектора магнітної індукції в речовині. 
Напруженість магнітного поля. Циркуляція вектора напруженості магнітного поля в 
речовині. Магнітна сприйнятливість. Відносна магнітна проникність.  

Системи одиниць СГСЕ, СГСМ, гауссова та їх  застосування до опису магнітних явищ. 



Граничні умови для векторів магнітної індукції та напруженості магнітного поля на 
границі двох магнетиків. Заломлення магнітних силових ліній. Магнітні лінзи та їх 
застосування. 

Основні типи магнетиків, приклади. Природа діамагнетизму. Прецесія електронної 
орбіти в магнітному полі. Магнітна сприйнятливість діамагнетика. Фізичні властивості 
парамагнетиків. Закон Кюрі. Розподіл атомних магнітних моментів у зовнішньому 
магнітному полі. Магнітна сприйнятливість парамагнетика.  

Фізичні властивості феромагнетиків. Закон Кюрі-Вейсса. Температура Кюрі. 
Ферімагнетики та антиферомагнетики. Температура Неєля. Ферити. Природа 
феромагнетизму. Магнітний гістерезис. Магнітний запис інформації. 

 
Завдання для самостійної роботи (2  год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

ТЕМА 6. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА  ІНДУКЦІЯ (6  год.) 

 

Лекція 15.  Закон електромагнітної індукції  (2 год.) 
Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції в інтегральній 

та диференціальній формі. Правило Ленца. Вихрове електричне поле. Струми Фуко. 
Індуктивність контура зі струмом.  

 
 

Лекція 16.  . Індуктивність.  (2 год.) 
Індуктивність соленоїда та тороїда. Явище самоіндукції. Взаємоіндукція. Енергія 

магнітного поля. Густина енергії магнітного поля.  
 

Завдання для самостійної роботи (2  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

Лекція 17  Система рівнянь Максвелла  (2 год.) 
Струм зміщення. Закон повного струму в інтегральній та диференціальній формі. 

Система рівняння Максвела в диференціальній та інтегральній формі. Фізичний зміст 
рівнянь. Застосування рівнянь до розв’язку практичних задач електродинаміки. 
 
Завдання для самостійної роботи (2  год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 



 

ТЕМА 7. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ  КОЛИВАННЯ (7  год.) 

 

Лекція 18.  Змінні процеси у коливальному контурі.   (2 год.) 
Ідеальний коливальний контур. Загальне рівняння, що описує змінні процеси у 

коливальному контурі.  Взаємні перетворення енергії електричного та магнітного полів в 
ідеальному коливальному контурі. Коливання, що згасають. Характеристики згасаючих 
коливань. Логарифмічний коефіцієнт згасання. Добротність контуру. Періодичний та 
аперіодичний режими коливань. 
 
Завдання для самостійної роботи (2  год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

Лекція 19.  Вимушені електричні коливання..  (2 год.) 
Вимушені електромагнітні коливання Метод векторних діаграм. Активний опір, 

індуктивність та ємність у колі змінного струму. Закон Ома для послідовного 
коливального контуру. Резонанс напруг. Розгалуження змінних струмів. Резонанс струмів.  

 
Завдання для самостійної роботи (2  год.) 

4. Вивчення матеріалу лекції. 
5. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
6. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

Лекція 20.  Змінний струм. Прилади змінного струму.   (2 год.) 
Генератор змінного струму. Трифазний струм. Фазна та лінійна напруги. Методи 

з’єднання генератора з навантаженням – "зіркою"  та "трикутником".  Електричні 
двигуни змінного струму – синхронні та асинхронні. Трансформатор. Передача 
електроенергії на великі відстані. 
 
Завдання для самостійної роботи (2  год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

ТЕМА 8.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ (2  год.) 

 



Лекція 21.  Хвильове рівняння. Властивості електромагнітних хвиль.   (2 год.) 
Хвильове рівняння як наслідок рівнянь Максвелла. Плоскі електромагнітні хвилі. 

Властивості плоских електромагнітних хвиль. Енергія, яку переносить хвиля. ВАектор 
Пойтінга. Імпульс електромагнітної хвилі. Тиск, що створює електромагнітна хвиля. 
Дипольне випромінювання електромагнітних хвиль.  
 
Завдання для самостійної роботи  (2  год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання.  

Література  [1-5]. 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

 
1. Магнітне поле постійного струму. Закон Ампера. 

2. Магнітне поле постійного струму. Індукція магнітного поля. 

3. Магнітне поле постійного струму. Сила Лоренца. 

4. Магнітне поле постійного струму. Сила взаємодії двох довгих прямолінійних 
провідників зі струмом. 

5. Введення одиниці величини струму А (в СІ). 

6. Магнітне поле кільцевого струму. Магнітний диполь. Дипольний магнітний момент. 

7. Магнітне поле Землі. Полярні сяйва. 

8. Вектор індукції магнітного поля В. Силові лінії магнітного поля. Принцип суперпозиції. 

9. Теорема Гауса для магнітного поля. Потік та дивергенція вектора індукції магнітного 
поля. 

10. Застосування принципу суперпозиції. Розрахунок просторового розподілу вектора В 
поля прямолінійного провідника зі струмом. 

11. Розрахунок розподілу індукції магнітного поля. Нескінченний прямолінійний провідник 
із струмом. 

12. Теорема про циркуляцію вектора індукції магнітного поля, її застосування для 
обчислення просторового розподілу індукції магнітного поля. 

13. Потік магнітного поля. Індуктивність. 

14. Магнітне поле в речовині. Магнітна сприйнятливість, магнітна проникність. 

15. Магнітне поле в речовині. Напруженість магнітного поля. 

16. Граничні умови для векторів індукції та напруженості магнітного поля. 

17. Діамагнетики. 

18. Парамагнетики. 

19. Феромагнетики. Принципи магнітного запису інформації. 

20. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Вихрове електричне поле. 



21. Струм зміщення. 

22. Система рівнянь Максвела. 

23. Електромагнітні хвилі. Швидкість розповсюдження, коефіцієнт заломлення. 

24. Основні характеристики електромагнітних хвиль (частота, довжина хвилі, поляризація, 
хвильовий вектор, фазова та групова швидкості). 

25. Отримання хвильового рівняння з системи рівнянь Максвела. 

26. Хвильове рівняння та його розв’язки. Плоска хвиля. Параметри, що їх характеризують. 

27. Енергія магнітного поля. 

28. Властивості електромагнітних хвиль: поперечність. 

29. Властивості електромагнітних хвиль: здатність переносити енергію; вектор Умова-
Пойтинга. 

30. Властивості електромагнітних хвиль: тиск, що створює електромагнітна хвиля. 

31. Властивості електромагнітних хвиль: імпульс. 

32. Проходження електромагнітної хвилі через границю розділу двох середовищ. 

33. Шкала електромагнітних хвиль. Процеси, що спричиняють випромінювання та 
поглинання електромагнітних хвиль. 

 
Завдання на самостійне вивчення окремих розділів лекційного матеріалу (14 год.) 

 
(період  з 10.12.2017  по  30.12.2017) 

 
1. П‘єзоефект – прямий та зворотній. Властивості  п’єзоелектриків. Застосування 

п’єзоефекту. Приклади. 
2. Сегнетоелектрики. Фізичні властивості сегнетоелектриків. Гістерезис. Особливості 

фазових переходів з утворенням сегнетофази. 
3. Діа- та парамагнетики, природа діа- та парамагнетизму.  
4. Сучасні електронні прилади на основі p-n-переходу. Біполярий та польовий транзистор. 

Фотопровідність та фотоерс. Сонячні елементи та їх застосування. 
5. Феромагнетики. Природа феромагнетизму. Фізичні властивості феромагнетиків. Типи 

феромагнетиків. Застосування феромагнетизму. 
6. Метод комплексних опорів та його застосування для розрахунку розгалужених кіл 

змінного струму. 
 

 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи (ЗМ1) 
 

1. Плоске кільце, внутрішній і зовнішній радіуси якого дорівнюють R1 і R2 відповідно, 
має заряд q, рівномірно розподілений по його поверхні. Знайти модуль напруженості 
електричного поля E на осі кільця на відстані l до його центра. 

 



2. Куля радіуса R має позитивний заряд, об’ємна густина якого залежить лише від 

відстані r до її центра як 
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r1ρρ , де ρ0 = Const. Знайти модуль 

напруженості електричного поля E всередині та зовні кулі як функцію r. 
 

3. Знайти силу притягання між точковим зарядом q і незарядженою ізольованою 
провідною сферою радіуса R, якщо відстань від заряда до центра сфери дорівнює l  
(l > R). 

 
4. Нескінченна заряджена площина має отвір радіуса R. Знайти потенціал електричного 

поля в центрі отвору, якщо поверхнева густина заряду площини залежить від відстані r 

до центру отвору за законом ( )Rre0
−−= ασσ , де σ0 і α – додатні константи. 

 
5. Знайти силу струму, що тече через опір R у схемі. Внутрішніми опорами джерел ЕРС 

можна знехтувати. 

 
 

6. Акумулятор з ЕРС E = 5,2 В, підключений до зовнішнього опіру, створює струм I = 1 
А. При цьому різниця потенціалів між полюсами акумулятора U = 4 В. Знайти теплову 
потужність, що виділяється в акумуляторі, та потужність, яку розвивають у ньому 
електричні сили. 

 

Типове завдання модульної контрольної роботи (ЗМ2) 
 

1. Знайти індукцію магнітного поля в центрі контура, що має форму рівнобічного 
трикутника зі стороною l = 30 см, якщо по ньому тече струм I = 2 А. 

 
2. Непровідна сфера радіуса R, заряджена рівномірно з поверхневою густиною σ, 

обертається з кутовою швидкістю ω навколо осі, що проходить через її центр. Знайти 
магнітну індукцію B в центрі сфери. Та магнітний момент. 

 
3. На залізному осерді у вигляді тора з середнім радіусом R = 10 см є обмотка із 

загальним числом витків N = 2000. В осерді зроблено поперечну прорізь шириною d = 
2 мм. При силі струму I = 0,5 А через обмотку індукція магнітного поля в зазорі B = 1 
Тл. Нехтуючи розсіянням магнітного потоку на краях зазора, знайти магнітну 
проникність заліза µ. 

 
4. Прямокутна рамка ширини a і висоти b та прямий дріт, по якому тече струм I, лежать в 

одній площині (рис.). Рамку поступально переміщують праворуч зі сталою швидкістю 
v. Знайти ЕРС індукції в рамці як функцію відстані x. 

 



 
 

5. Знайти взаємну індуктивність тороїдальної котушки і нескінченного прямого дроту, 
розташованого на її осі. Котушка має прямокутний переріз, її внутрішній радіус 
дорівнює a, зовнішній b. Довжина сторони поперечного перерізу тора, паралельна 
дроту, дорівнює h. Число витків котушки N. Система перебуває в однорідному 
магнетику з магнітною проникністю µ. 

 
6. Велика пластина з однорідного діелектрика з проникністю ε рухається зі сталою 

нерелятивістською швидкістю v в однорідному магнітному полі з індукцією B (рис.). 
Знайти поляризованість P діелектрика та поверхневу густину σ′  зв’язаних зарядів. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 



 
 

1. Властивості електричного заряду. Закон Кулона. Системи одиниць фізичних величин 
СГС, СІ. Електричне поле. Напруженість поля. Принцип суперпозиції полів. 

2. Електричне поле в речовині. Теорема Гауса. Застосування теореми Гауса. Диференційна 
форма теореми Гауса. 

3. Застосування теореми Гауса для розрахунку розподілу напруженості електричного поля 
різних об`єктів (нескінченна площина, сфера, куля, нитка). 

4. Електричне поле в провідниках. Напруженість електричного поля поблизу зарядженого 
провідника. Електростатичний захист. 

5. Електричне поле в провідниках. Електричне поле всередині та на поверхні провідника. 

6. Електричне поле в провідниках. Еквіпотенціальність поверхні. 

7. Робота по замкнутому шляху в електричному полі. 

8. Потенціал електричного поля. 

9. Зв’язок між величинами напруженості та потенціалу електричного поля. Розрахунок 
просторового розподілу напруженості по розподілу потенціалу та навпаки. 

10. Рівняння Лапласа та Пуассона. 

11. Енергія системи електричних зарядів. Приклади (потенціальна енергія атому водню, 
атому гелію та молекули водню). 

12. Потенціальна енергія зарядженого провідника. 

13. Електрична ємність. Конденсатори. Ємність плоского, циліндричного та сферичного 
конденсаторів. 

14. Діелектрики. Явище поляризації. Вектор поляризації, його зв’язок з поверхневою та 
об’ємною густиною зв’язаних електричних зарядів. 

15. Поляризація полярних діелектриків. 

16. Поляризація неполярних діелектриків. 

17. Вектор електричної індукції (зміщення). Електрична сприйнятливість, діелектрична 
проникливість. 

18. Електростатичні методи запису інформації. Принцип роботи копіювальних апаратів та 
лазерних принтерів. 

19. Граничні умови для векторів напруженості електричного поля та зміщення. 

20. Постійний електричний стум. Основні характеристики. Типи носіїв електричного 
струму. 

21. Електричний струм в провідниках. Модель Друде. 

22. Закон Ома. Омічні середовища. 

23. Закон Джоуля-Ленца. 

24. Електричний струм в напівпровідниках. 

25. Правила Кірхгофа для розрахунку електричних кіл. 

26. Електричний струм в діелектриках. 



27. Залежність опору провідників, напівпровідників та діелектриків від температури. Зонна 
теорія. 

28. Зонна теорія. Вплив домішок на властивості напівпровідників. Напівпровідники p- та n-
типу. 

29. Електричний струм в електролітах. 

30. Електричний струм в газах. 

31. Розподіл Фермі-Дірака та його застосування до опису електронних процесів. 

32. Розподіл Фермі-Дірака. Термоелектронна емісія. 

33. Термоелектричні контактні явища. Ефект Зеєбека. 

34. Термоелектричні контактні явища. Ефект Пельтьє. 

35. Термоелектричні контактні явища. Ефект Томсона. 

36. Контактні явища. Напівпровідниковий діод та пристрої на його основі (Випрямляч. 
Фотодіод. Світлодіод, LED. Органічні світлодіоди (OLED, полімерні діоди), дисплеї.  

37. Сонячний елемент (фотовольтаїчний елемент). 

38. Напівпровідниковий тріод. 

39. Електричний струм в вакуумі. Вакуумна електроніка. Діод. Тріод. Пентод. 

40. Вакуумна електроніка. Фотоелектронний помножувач. Рентгенівські випромінювачі. 

41. Мікроелектроніка. Інтегральні схеми. Наноелектроніка. Молекулярна електроніка. 

42. Магнітне поле постійного струму. Закон Ампера. 

43. Магнітне поле постійного струму. Індукція магнітного поля. 

44. Магнітне поле постійного струму. Сила Лоренца. 

45. Магнітне поле постійного струму. Сила взаємодії двох довгих прямолінійних 
провідників зі струмом. 

46. Введення одиниці величини струму А (в СІ). 

47. Магнітне поле кільцевого струму. Магнітний диполь. Дипольний магнітний момент. 

48. Магнітне поле Землі. Полярні сяйва. 

49. Вектор індукції магнітного поля В. Силові лінії магнітного поля. Принцип суперпозиції. 

50. Теорема Гауса для магнітного поля. Потік та дивергенція вектора індукції магнітного 
поля. 

51. Застосування принципу суперпозиції. Розрахунок просторового розподілу вектора В 
поля прямолінійного провідника зі струмом. 

52. Розрахунок розподілу індукції магнітного поля. Нескінченний прямолінійний провідник 
із струмом. 

53. Теорема про циркуляцію вектора індукції магнітного поля, її застосування для 
обчислення просторового розподілу індукції магнітного поля. 

54. Потік магнітного поля. Індуктивність. 

55. Магнітне поле в речовині. Магнітна сприйнятливість, магнітна проникність. 

56. Магнітне поле в речовині. Напруженість магнітного поля. 



57. Граничні умови для векторів індукції та напруженості магнітного поля. 

58. Діамагнетики. 

59. Парамагнетики. 

60. Феромагнетики. Принципи магнітного запису інформації. 

61. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Вихрове електричне поле. 

62. Струм зміщення. 

63. Система рівнянь Максвела. 

64. Електромагнітні хвилі. Швидкість розповсюдження, коефіцієнт заломлення. 

65. Основні характеристики електромагнітних хвиль (частота, довжина хвилі, поляризація, 
хвильовий вектор, фазова та групова швидкості). 

66. Отримання хвильового рівняння з системи рівнянь Максвела. 

67. Хвильове рівняння та його розв’язки. Плоска хвиля. Параметри, що їх характеризують. 

68. Енергія магнітного поля. 

69. Властивості електромагнітних хвиль: поперечність. 

70. Властивості електромагнітних хвиль: здатність переносити енергію; вектор Умова-
Пойтинга. 

71. Властивості електромагнітних хвиль: тиск, що створює електромагнітна хвиля. 

72. Властивості електромагнітних хвиль: імпульс хвилі. 

73. Проходження електромагнітної хвилі через границю розділу двох середовищ. 

74. Шкала електромагнітних хвиль. Процеси, що спричиняють випромінювання та 
поглинання електромагнітних хвиль. 

75. Коливальні процеси в електричному колі. Незатухаючі та затухаючі коливання. 

76. Коливальні процеси в електричному колі. Вимушені коливання. Резонанс. 
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