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Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Теорія електромагні-

тного поля в задачах електропостачання» для здобувачів першого (бакалаврсь-

кого) рівня спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка галузі знань 14 Електрична інженерія / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 

політехніка», кафедра електротехніки – Д. : НТУ «ДП», 2021.– 12 с. 

Розробник – к.т.н., доцент Дрешпак Н.С. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студен-
тів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внут-
рішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акреди-
тації освітніх програм у межах спеціальності. 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія електромагнітного по-

ля в задачах електропостачання» є формування компетентностей щодо аналізу 

явищ і процесів, що протікають в електромагнітному полі при передачі елект-

ромагнітної енергії у просторі. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмні результати навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим крите-

рієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 
Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

 шифр ДРН зміст 

В1 В1.1 Проводити аналіз параметрів електромагнітного кола, лінійного еле-

ктричного кола з розподіленими параметрами, нелінійного електри-

чного та магнітного кола 
В1.2 Знати основні закони незмінних у часі (стаціонарних) електричних 

та магнітних полів, закони електромагнітних полів змінного струму 

В1.3 Вміти пояснювати призначення, конструкцію та характеристики 

заземлювачів та інших засобів захисту електричних мереж від 

струмів короткого замикання 

В1.4 Демонструвати навички використання методів розрахунку електрич-

них та магнітних полів, що лежать в основі дії пристроїв для переда-

чі та розподілу електричної енергії 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Основи метрології та електрич-

них вимірювань 

Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електри-

чних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматич-

ного керування, релейного захисту та автоматики, мати 

навички здійснення відповідних вимірювань і викорис-

тання зазначених пристроїв для вирішення професійних 

завдань 

Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдо-

сконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, 

вимірювальною технікою та прикладним програмним 

забезпеченням 

Обчислювальна техніка та про-

грамування 

Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікро-

контролери та  мікропроцесорну техніку для вирішення 

практичних проблем у професійній діяльності 
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4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид навча-

льних за-

нять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна заочна 

Обсяг аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

Обсяг аудиторні 

заняття 
самостійна робота 

лекційні 80 26 54 60 6 54 

практичні 37 11 27 58 4 54 

контрольні  

заходи 
3 3 - 2 2 - 

РАЗОМ 120 39 81 120 12 108 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

В 1- 

В 3 
ЛЕКЦІЇ 80 

1.Основи теорії електромагнітного поля  

1.1. Визначення та складові електромагнітного поля. 

1.2. Шляхи створення електричних та магнітних полів. 

2. Електростатичне поле 

2.1 Закон Кулона у векторній формі.  

2.2 Напруженість електричного поля. Потенціал, градієнт потенціа-

лу.  

2.3 Теорема Гауса, вектор електричного зміщення. 

2.4 Рівняння Пуассона та Лапласа. 

2.5 Граничні умови в електростатичному полі.  

2.6 Електричне поле постійного струму в провідному середовищі. 

2.7 Заземлювачі. Струми короткого замикання. Опір заземлення. 

Крокова напруга. 

3. Магнітне поле провідників постійного струму 

3.1   Визначення та характеристики магнітного поля.  

3.2. Класифікація та геометричні параметри магнітних кіл. Основні 

закони магнітного поля. 

3.3.    Магнітне поле в областях, не зайнятих струмами. Скалярний  

магнітний потенціал. 

3.4. Задачі магнітних кіл та методи їх вирішення. 

4. Змінне електромагнітне поле 

4.1. Визначення електромагнітного поля. 

4.2.    Рівняння Максвелла. Загальна система рівнянь електромагні-

тного поля. 

4.2. Баланс енергії електромагнітного поля. Вектор Умова-       

Пойнтінга. 

4.3. Розповсюдження електромагнітної енергії вздовж ЛЕП. 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

4.4. Розповсюдження електромагнітної енергії в коаксіальному 

кабелі. 

4.5. Рівняння Максвела в комплексній формі. 

4.6. Зв'язок вектора Пойнтінга з потужностями та параметрами 

електричного кола. 

4.7. Розповсюдження електромагнітних хвиль в провідному сере-

довищі. 

4.8. Електричний повехневий ефект.  

4.9. Ефект близкості. 

 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 37 

В 4 Розрахунок електричних полів на підставі закону Кулона та теоре-

ми Гауса. 

 

Розрахунок електричного кола в провідному середовищі. Визна-

чення напруженості поля в точці з заданими координатами. 

 

Розрахунок магнітного поля, утвореного лінійним струмом.  

Розрахунок параметрів прямокутних шин з урахуванням електрич-

ного поверхневого ефекту в сталому режимі при синусоїдальному 

стумі. 

 

 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 3 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав під-

сумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 
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заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організа-

цію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономії та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби діагности-

ки 
процедури 

засоби діагнос-

тики 
процедури 

лекції самостійна робота 

з теоретичних пи-

тань теми 

виконання під час 

самостійної роботи 

дома (участь у диску-

сії; захист) 

без участі сту-

дента 

визначення середньозважено-

го значення поточних оцінок 

(за наявності результатів по-

точних контролів з усіх видів 

навчальних занять не менше 

60 балів) 
контрольна робота 

за певним розділом 

(темою)  

виконання під час 

лекційних занять 

(перевірка) 

практичні самостійна робота 

з виконання прак-

тичних завдань  

виконання під час 

самостійної роботи 

дома (участь у диску-

сії; захист) 

комплексна кон-

трольна робота 

(ККР) під час 

заліку за бажан-

ням студента 

визначається  середньою  

оцінкою складових (конкре-

тизованих завдань) 

класні завдання за 

кожною темою 

виконання під час 

практичних занять 

(участь у дискусії; 

захист) 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визна-

чення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні за-

няття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдан-

ня. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 
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За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час за-

ліку має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові 

дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою скла-

дових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з ураху-

ванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного де-

скриптора НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контро-

лю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіці-

єнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 

та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відпо-

відальності і автономії 

Показник 

оцінки  
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відпо-

відальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, критичне 

осмислення проблем 

у галузі та на межі 

галузей знань 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й недо-

статньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недо-

статньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

– спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання 

проблем, необхідні 

для проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових 

знань та процедур;  

– здатність 

інтегрувати знання 

та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплі-

нарних контекстах; 

 здатність 

розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної 

або обмеженої 

інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточнос-

ті при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточнос-

ті при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточнос-

ті при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточнос-

ті при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з неточ-

ностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відпо-

відальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Комунікація 

 зрозуміле і недво-

значне донесення 

власних знань, висно-

вків та аргументації 

до фахівців і нефахів-

ців, зокрема до осіб, 

які навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: 

– правильна; 

– чиста; 

– ясна; 

– точна; 

– логічна; 

– виразна; 

– лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній діяльнос-

ті 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна ко-

мунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три ви-

моги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна ко-

мунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна ко-

мунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комуні-

каційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комуні-

каційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 

вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

– управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваним

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами 

95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відпо-

відальності і автономії 

Показник 

оцінки  

и та потребують 

нових стратегічних 

підходів; 

– відповідальність за 

внесок до 

професійних знань 

і практики та/або 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд 

та колективів; 

 здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 

автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і ав-

тономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і ав-

тономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і ав-

тономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

На навчальних заняттях студенти повинні мати: ґаджети з можливістю 

підключення до Інтернету; перевірений доступ до застосунків Microsoft Office: 

Teams, Moodle; Zoom; інстальований на ПК та /або мобільних ґаджетах пакет 

програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); активований акаунт універ-

ситетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. На практичних заняттях 

необхідно мати засоби  для автоматизації математичного обчислення (кальку-

лятори або інше). 
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