
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 3.02; 

2. Назва: електротехнічні матеріали; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Христюк Андрій Олексійович 

доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

� визначати вимоги до електротехнічних матеріалів при їх використанні в електрообладнанні 

� вибирати електротехнічні матеріали, які відповідають визначеним умовам; 

� аналізувати стан електротехнічних конструкцій з врахуванням старіння електротехнічних 

матеріалів в процесі експлуатації; 

� розраховувати електрофізичні параметри електротехнічних матеріалів за 

експериментальними даними при непрямих методах їх визначення; 

� визначати придатність електротехнічних матеріалів для практичного використання за 

результатами вимірювань їхніх параметрів; 

� знаходити ймовірну причину відхилень параметрів електротехнічних матеріалів від 

нормованих значень. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: немає  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Основи метрології та електричних вимірювань», «Фізика», «Теоретичні основи електротехніки»;  

12. Зміст курсу: Загальні відомості про електротехнічні матеріали. Основні відомості про будову 

речовини. Поляризація і електропровідність діелектриків, діелектричні втрати. Пробій 

діелектриків. Фізико-хімічні, механічні і радіаційні властивості діелектриків.  Основні діелектричні 

матеріали. Класифікація і основні властивості провідникових матеріалів. Провідникові матеріали 

різного електротехнічного призначення. Загальна характеристика і основні властивості 

напівпровідників. Основні напівпровідникові матеріали. Основні відомості про магнітні властивості 

матеріалів. Магнітні матеріали.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Колесов С.М., Колесов І.С. Електроматеріалознавство: підручник. – К.: «Видавництво Дельта», 

2008. – 516 с. 

2. Конструкційні та функціональні матеріали / Бабак В.П., Байса Д.Ф., Різак В.М., Філоненко С.Ф. У 

двох частинах. – К.: Техніка. – Ч.1, 2003. – 344 с.; ч.2, 2004. – 368 с. 

3. Справочник по электротехническим материалам . В 3-х томах.Под ред. Ю.В.Корицкого и др. Изд. 

2-е перераб.-М.: Энергия ,  Т.1 - 1974.- 584 с., т.2 -1974.- 616 с., т.3 - 1976.- 896 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, колективні обговорення, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
   Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, оцінка лабораторних робіт. 

 16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    Древецький В.В., д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 3.02; 

2. Title: electrical engineering materials; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 
6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Khrystyuk Andriy, Associate 

Professor  of the Department of Automation, Electrical Engineering and Computer-integrated Technologies  

9. Results of studies:: аfter studying the discipline the student should be able to: 

• critically reproduce the most important events in the history of science and technology, analyze the role and 

significance of outstanding scientists and engineers ; 

• to follow the origins of scientific knowledge, the most important areas of science and technology. 

• competently analyze the main content of specific critical scientific theories and fundamental scientific 

and conceptual models 

• to reproduce information graphically and verbally about the subject of discussion related to the history 

of science and technology 

10. Forms of organizing classes: training classes, individual work, practical training, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Fundamentals of Metrology and 

Electrical Measurements", "Physics", "Theoretical Foundations of Electrical Engineering"  
12. Course contents: General information about electrotechnical materials. Basic information about the 

structure of matter. Polarization and conductivity of dielectrics, dielectric losses. Breakdown of dielectrics. 

Physico-chemical, mechanical and radiation properties of dielectrics. Basic dielectric materials. 

Classification and basic properties of conductive materials. Explorer materials of different electrical 

engineering purposes. General characteristics and basic properties of semiconductors. Basic semiconductor 

materials. . Basic information about the magnetic properties of materials. Magnetic materials. 
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Колесов С.М., Колесов І.С. Електроматеріалознавство: підручник. – К.: «Видавництво Дельта», 

2008. – 516 с. 

2. Конструкційні та функціональні матеріали / Бабак В.П., Байса Д.Ф., Різак В.М., Філоненко С.Ф. У 

двох частинах. – К.: Техніка. – Ч.1, 2003. – 344 с.; ч.2, 2004. – 368 с. 

3. Справочник по электротехническим материалам . В 3-х томах.Под ред. Ю.В.Корицкого и др. Изд. 

2-е перераб.-М.: Энергия ,  Т.1 - 1974.- 584 с., т.2 -1974.- 616 с., т.3 - 1976.- 896 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, individual work – 60 hours. Total – 90 hours..  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, , individual and group 

tasks of scientific research, collective discussion, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 3rd, semester 

  Current control (100 points): testing, questioning, assessment of practical classes. 

 Ф16. Language of teaching: ukrainian. 

 
 

Head of the Automation, Electrical Engineering  

and Computer-integrated Technologies department, 

Doctor of Technical Sciences ., professor                                                          V.V.Drevetskii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


