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ВСТУП 

Програма дисципліни «Електротехнічні матеріали.» відноситься до 

дисциплін фахової  підготовки, складена відповідно до освітньої програми 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Метою вивчення дисципліни «Електротехнічні матеріали» є формування 

у студентів сучасного рівня знань, умінь та навиків з  електротехнічних 

матеріалів. Формування правильного вибору необхідних матеріалів для 

виробництва електротехнічної продукції та ремонту промислового 

електроустаткування, ефективне використовувати технічних можливостей 

електротехнічних матеріалів в електроустановках. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Електротехнічні матеріали» є 

складовою частиною циклу загальної підготовки для студентів 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних курсів – «Основи метрології та електричних вимірювань», 

«Фізика», «Теоретичні основи електротехніки» а також цілеспрямованої 

роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

лабораторних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених 

завдань.  
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Анотація 

Вивчення електротехнічних матеріалів є однією з важливих складових 

у підготовці фахівців з електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. Дисципліна «Електротехнічні матеріали» покликана 

допомогти у підготовці фахівців з електроенергетики для різних галузей 

сучасної промисловості. Під час вивчення даної дисципліни студенти 

здобудуть знання, які допоможуть вибирати потрібні матеріали для 

виробництва електротехнічної продукції і ремонту промислового 

електроустаткування, ефективно використовувати технічні можливості 

електротехнічних матеріалів в електроустановках, що застосовуються в 

промисловій сфері України. Вміння використовувати сучасні 

електротехнічні матеріали допоможе у формуванні повноцінних фахівців 

для різних галузей сучасної промисловості України.  

Ключові слова: електротехнічні матеріали, провідник, діелектрик, 

магнітні матеріали, напівпровідники, опір, індуктивність, ємність, 

провідність, електричні характеристики. 

 

Аbstract 

The study of electrotechnical materials is one of the important components in 

the training of specialists in electrical engineering, electrical engineering and 

electromechanics. Discipline "Electrotechnical materials" is intended to help in 

the training of electric power industry specialists for various industries of modern 

industry. During studying this discipline, students will gain knowledge that will 

help to choose the necessary materials for the production of electrical products 

and repair of industrial electrical equipment, to effectively use the technical 

capabilities of electrical materials in electrical installations used in the industrial 

field Ukrrainy. Ability to use modern electrotechnical materials will help to form 

qualified specialists for various branches of modern industry of Ukraine. 

Key words: electrotechnical materials, conductor, insulator, magnetic 

materials, semiconductors, resistance, inductance, capacitance, conductivity, 

electrical characteristics. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

14 - Електрична інженерія 

Нормативна 
Спеціальність 

141 - Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

(шифр, назва) 

Модулів - 2 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 4 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 
Семестр 

Загальна кількість 

годин: 90 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год, 

в т.ч. лекції – 1 год, 

лабор. роботи – 1 год; 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

 

Рівень вищої світи: 

бакалавр 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

14 год. 4 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Вид контролю 

залік залік 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

- для денної форми навчання - 34% до 66%;  

- для заочної форми навчання - 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання дисципліни «Електротехнічні матеріали» є 

формування у студентів напряму підготовки “Електротехніка та 

електротехнології” сучасного рівня знань, умінь і навиків з  

електротехнічних матеріалів для реалізації правильного вибору необхідних 

матеріалів для виробництва електротехнічної продукції і ремонту 

промислового електроустаткування, ефективно використовувати технічні 

можливості електротехнічних матеріалів в електроустановках. 

Завданням вивчення дисципліни є навчити студентів вибирати 

потрібні матеріали для виробництва електротехнічної продукції і ремонту 

промислового електроустаткування, ефективно використовувати технічні 

можливості електротехнічних матеріалів в електроустановках. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати:  
- класифікацію електротехнічних матеріалів за призначенням, складом і 

властивостями, а також за способами виробництва й особливостями 

використання; 

- зв’язок хімічного складу і структури електротехнічних матеріалів з 

їхніми властивостями; 

- основні електрофізичні, механічні, теплофізичні, хімічні та радіаційні 

характеристики діелектриків, напівпровідників, провідників та магнетиків, 

їх визначення та порядок величин; 

- основні характеристики найбільш вживаних електротехнічних 

матеріалів; 

- можливості і особливості використання найбільш вживаних 

електротехнічних матеріалів; 

- особливості старіння і потенційну надійність електротехнічних 

матеріалів при різних умовах експлуатації; 

- сучасні методи випробування та вимірювання основних електричних, 

магнітних, механічних та інших характеристик електротехнічних матеріалів; 

- основні проблеми та напрямки розвитку матеріалознавства стосовно 

електромеханіки. 

вміти:  
- визначати вимоги до електротехнічних матеріалів при їх використанні в 

електрообладнанні 

- вибирати електротехнічні матеріали, які відповідають визначеним 

умовам; 

- експериментально визначати основні характеристики 

електротехнічних матеріалів; 
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- аналізувати стан електротехнічних конструкцій з врахуванням 

старіння електротехнічних матеріалів в процесі експлуатації; 

- вибирати оптимальні методи експериментального визначення 

електрофізичних параметрів електротехнічних матеріалів; 

- вибирати необхідні прилади та обладнання для експериментального 

визначення електрофізичних параметрів електротехнічних матеріалів; 

-  експериментально визначати електрофізичні параметри 

електротехнічних матеріалів; 

- розраховувати електрофізичні параметри електротехнічних матеріалів 

за експериментальними даними при непрямих методах їх визначення; 

- контролювати відповідність електрофізичних параметрів 

електротехнічних матеріалів нормованим значенням; 

- визначати придатність електротехнічних матеріалів для практичного 

використання за результатами вимірювань їхніх параметрів; 

- знаходити ймовірну причину відхилень параметрів електротехнічних 

матеріалів від нормованих значень; 

- визначати можливість відновлення електрофізичних параметрів 

електротехнічних матеріалів до нормованих значень. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1. Діелектрики 
Тема 1. Загальні відомості про електротехнічні матеріали. Основні 

відомості про будову речовини. 

Визначення матеріалу, матеріалознавства, електротехнічного 

матеріалознавства. Роль матеріалів у сучасній техніці. Класифікація 

матеріалів, застосовуваних в енергетиці й електротехніці. Електрофізичні 

характеристики матеріалів. Електрична міцність матеріалів. Теплові 

характеристики матеріалів.  

Тема 2. Поляризація і електропровідність діелектриків, діелектричні 

втрати. Пробій діелектриків. Фізико-хімічні, механічні і радіаційні 

властивості діелектриків.  Основні діелектричні матеріали. 

Основні види поляризації діелектриків. Класифікація діелектриків  

за видами поляризації. Вплив зовнішніх факторів на діелектричну 

проникність. Електропровідність діелектриків. Електропровідність 

газоподібних діелектриків. Електропровідність рідких діелектриків. 

Електропровідність твердих діелектриків. Діелектричні втрати. Види 

діелектричних втрат. Діелектричні втрати в газах. Діелектричні втрати в 

рідких діелектриках. Діелектричні втрати у твердих діелектриках. Пробій 
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діелектриків. Пробій газів. Пробій газу в однорідному полі. Пробій газів у 

неоднорідному електричному полі. Пробій рідких діелектриків. Пробій 

твердих діелектриків. Фізико-хімічні і механічні властивості діелектриків.  

Змістовий модуль 2. Провідникові матеріали 
Тема 3. Класифікація і основні властивості провідникових 

матеріалів.  

Класифікація провідникових матеріалів за їхньою питомою 

провідністю. Основні положення теорії електропровідності.  

Електропровідність металів. Середнє значення швидкості дрейфу електрона. 

Величина напруженості електричного поля.  Вимоги до провідникових 

матеріалів.  

Тема 4. Провідникові матеріали різного електротехнічного 

призначення.  

Механічні й електричні характеристики провідникової міді . 

Механічні й електричні характеристики алюмінію.  Сплави високого опору. 

Надпровідники. Явище надпровідності. Речовини, що переходять у 

надпровідний стан.  Кріопровідники.  Застосування кріопровідників замість 

надпровідників.  

МОДУЛЬ ІІ 
Змістовий модуль 3. Напівпровідникові матеріали 

Тема 5. Загальна характеристика і основні властивості 

напівпровідників. 

Електропровідність напівпровідників. Електронно - дірочний перехід ( 

p-n перехід). Термоелектричні явища в напівпровідниках. Фотопровідність 

напівпровідників. Ефект Хола. Вплив деформацій на провідність 

напівпровідників. Особливості режимів роботи p-n переходу.  

Тема 6. Основні напівпровідникові матеріали. 
Прості напівпровідники. Бінарні з'єднання. Матеріали для 

виготовлення світлодіодів. Ефект Томпсона. Процес фотопровідності в 

напівпровідниках. 
Змістовий модуль 4. Магнітні матеріали 

Тема 7. Основні відомості про магнітні властивості матеріалів. 
Магнітний момент одиниці об'єму речовини. Класифікація речовин 

за магнітними властивостями. Феромагнетики. Процеси при намагнічуванні 

феромагнетиків. Магнітні втрати. Вплив температури на магнітні 

властивості феромагнетиків.  
Тема 8. Магнітні матеріали 

Магнітом’які й магнітотверді матеріали. Характеристики матеріалів 

для постійних магнітів. Основні вимоги, пропоновані до магнітом’яких 

матеріалів. Основні вимоги, пропоновані до магнітотвердих матеріалів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
усьог

о 

у тому числі 

л п лаб 
ін

д 
с.р. л п лаб 

ін

д 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Модуль І 

 

Змістовий модуль 1. Діелектрики 

Тема 1. Загальні 

відомості про 

електротехнічні 

матеріали. Основні 

відомості про будову 

речовини 

6 2 - - - 4 9 0,5 - - - 12 

Тема 2. Поляризація і 

електропровідність 

діелектриків, 

діелектричні втрати. 

Пробій діелектриків. 

Фізико-хімічні, 

механічні і радіаційні 

властивості 

діелектриків.  Основні 

діелектричні матеріали 

12 2 - 2 - 8 9 0,5 - 1 - 10 

Змістовий модуль 2. Провідникові матеріали 

Тема 3. Класифікація і 

основні властивості 

провідникових 

матеріалів 

12 2 - 2 - 8 9 0,5 - 1 - 10 

Тема 4. Провідникові 

матеріали різного 

електротехнічного 

призначення 

12 2 - 2 - 8 9 0,5 - - - 10 

Разом за модулем І 42 8  6  28  2  2  42 
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Модуль ІІ 
 

Змістовий модуль 3. Напівпровідникові матеріали 
Тема 5. Загальна 

характеристика і основні 

властивості 

напівпровідників 

12 2 - -2 - 8 9 0,5 - 1 - 10 

Тема 6. Основні 

напівпровідникові 

матеріали 

12 2 - 2 - 8 9 0,5 - - - 10 

Змістовий модуль 4. Магнітні матеріали 

Тема 7. Основні 

відомості про магнітні 

властивості матеріалів 

12 2 - 2 - 8 9 0,5 - 1 - 10 

Тема 8. Магнітні 

матеріали  
12 2  2  8  0,5    10 

Разом за модулем 2 48 8 - 8 - 32 72 2 - 2 - 40 
Усього годин 90 16 - 14 - 60 90 4 - 4 - 82 
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5. Теми лабораторних робіт 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 
Лабораторна робота № 1 Дослідження  електричної 

міцності діелектриків 
2 1 

2 
Лабораторна робота № 2. Дослідження провідникових 

матеріалів 
2 1 

3 
Лабораторна робота № 3. Дослідження залежності 

провідникових матеріалів від температури 
2 - 

4 
Лабораторна робота №4. Дослідження 

напівпровідникових матеріалів 
2 1 

5 
Лабораторна робота 5. Дослідження 

електропровідності напівпровідників 
2 - 

6 
Лабораторна робота №6. Дослідження  пара-, діа, 

фері- і феромагнітних матеріалів 
2 1 

7 
Лабораторна робота №7. Дослідження постійних 

магнітів 
2 - 
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6. Самостійна робота 
 

За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 60 годин 

для денної форми навчання та 82 години для заочної форми навчання. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

навчальної дисципліни, що може виконуватися у бібліотеці, навчальних 

кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах, 

включає в себе: 

- самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; 

- опрацювання літератури за темою; 

- підготовку до виконання лабораторних робіт; 

- обробку результатів лабораторних досліджень, оформлення звіту і 

підготовку до захисту лабораторної роботи; 

- підготовку до модульних контрольних робіт; 

- роботу з персональним комп’ютером за темою; 

- підготовку до підсумкового контролю. 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів: 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. 

Тема 1. Загальні відомості про 

електротехнічні матеріали. Основні 

відомості про будову речовини 
4 12 

2. 

Тема 2. Поляризація і електропровідність 

діелектриків, діелектричні втрати. Пробій 

діелектриків. Фізико-хімічні, механічні і 

радіаційні властивості діелектриків.  

Основні діелектричні матеріали 

8 10 

3. 
Тема 3. Класифікація і основні властивості 

провідникових матеріалів 
8 10 
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4. 
Тема 4. Провідникові матеріали різного 

електротехнічного призначення 
8 10 

5. 
Тема 5. Загальна характеристика і основні 

властивості напівпровідників 
8 10 

6. 
Тема 6. Основні напівпровідникові 

матеріали 
8 10 

7. 
Тема 7. Основні відомості про магнітні 

властивості матеріалів 
8 10 

8. Тема 8. Магнітні матеріали  8 10 

Разом 60 82 
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7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне завдання – форма організації навчання, що має за 

мету поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні навчально-
дослідні завдання (ІНДЗ) навчального, навчально-дослідного чи проектно-

конструкторського характеру. 

Одним з видів ІНДЗ є розрахунково-графічна чи курсова робота. 

ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах 

програми навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і 

навичок, отриманих в процесі лекційних, семінарських, практичних та 

лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в 

цілому.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни 

«Електротехнічні матеріали» передбачає виконання студентами заочної 

(дистанційної) форми навчання Індивідуальної роботи відповідно до 

розроблених методичних вказівок. Індивідуальна робота складається з двох 

теоретичних завдань описового характеру і двох задач.  

 

 
 

8. Методи навчання 
 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 

супроводжуються демонстрацією за допомогою відеопроектора лекційного 

матеріалу (схем, таблиць, тощо) у вигляді презентацій.  

Лабораторні роботи проводяться з використанням комп’ютерного 

моделювання, навчальних стендів і електротехнічних матеріалів, мають 

необхідне методичне забезпечення на паперових і магнітних носіях. 
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9. Методи контролю 
 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Поточний контроль знань здійснюється шляхом тестування перед 

виконанням та при захисті лабораторних робіт, перевіркою і оцінюванням 

практичних задач, оцінкою тестової модульної контрольної роботи. 

Контроль за виконанням лабораторних робіт забезпечується перевіркою 

своєчасно оформлених звітів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних заняттях та 

консультаціях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано;40% – завдання виконано частково та 

містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 

до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумковий контроль проводиться за результатами поточної 

успішності. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Змістовий 

модуль 

№ 1 

Змістовий 

модуль 

№ 2 

Змістовий 

модуль 

№ 3 

Змістовий 

модуль 

№ 4 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

12 13 12 13 12 13 12 13 
100 

25 25 25 25 

 

№
 з

м
. 
м

о
д

. 

Форма 

навчальн. 

діяльност

і 

Вид 

контролю 

Кількість 

балів за 

одне 

заняття 

Кількість 

занять 

Сума 

балів 

Разом по 

видах 

навчання 

стац. заоч. стац. заоч стац заоч стац заоч 

1-4 

Лекції 

Робота на 

занятті, 

Наявність 

конспекту 

1 5 8 2 8 10 8 10 

Лаборат. 

роботи 

Підготовка 

до виконання 
2 7 

7 2 

14 14 

49 50 
Виконання і 

оформлення 

звіту 

2 7 14 14 

Захист 3 11 21 22 

1-2 Модульна контрольна робота № 1 21 - 21 - 

3-4 Модульна контрольна робота № 2 22 - 22 - 

1-4 Індивідуальна робота з дисципліни - 40 - 40 

Разом 100 
 

За участь в науково-дослідній роботі з виступом на конференції – 10 

заохочувальних балів, які додаються до загальної суми, якщо вона менша 

100.  
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Результати поточного контролю оцінюються за шкалою [0...100] балів, 

які за умови отримання студентом протягом семестру 60 балів і більше  

можуть бути зараховані як остаточний результат. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Електротехнічні 

матеріали» включає: 

1. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з 

дисципліни (на електронному і паперовому носіях). 

2. Методичні поради та завдання до виконання індивідуальної роботи 

з дисципліни (на електронному і паперовому носіях). 

3. Опорний конспект лекцій за всіма темами, у тому числі і для 

самостійного вивчення. 

4. Пакети модульних тестових завдань. 

 
12. Рекомендована література 

 
Базова  

 
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. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические 

материалы. // Учебник для студентов электротехнических и энергетических 

специальностей вузов - Л.: Энергия, 1977.  - 352 с. 

 
Допоміжна  

1. Воронов С.А., Переверзева Л.П., Поплавко Ю.М. Физическое 

материаловедение. Часть 1. Перспективные направления материаловедения: 

Учебное пособие. – К.: НТУУ «КПІ», 2004. – 195 с. 

2. Фізичне матеріалознавство: Навч. посіб. / Ю.М. Поплавко, Л.П. 

Переверзєва, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко. - К.: НТУУ «КПІ», 2007. – Ч. 2: 

Діелектрики. - 392 с. 

3. Конструкционные и электротехнические материалы // Под. ред. В.А. 

Филикова // Учебник для средних специальных учебных заведений. М.: 

Высшая школа, 1990. - 296 с.  

4. 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 
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13.  Інформаційні ресурси 
 

Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну 

енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики 

(генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики 27.02.2014  № 170, зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою № 229 від 25.02.2016. – Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14#n12. 

Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013  № 1071. – 

Режим доступу: 

 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=260994. 

Правила користування електричною енергією. Затверджені 

Постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 

17.10.2005 № 910), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

02.08.1996р. за № 417/1442. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/paran13#n13. 

 ДП «Енергоринок» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 http://www.er.gov.ua/. 

 
Бібліотеки: 

- Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75 / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

- Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6 / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ 

- Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

- Електронна бібліотека на сервері комп’ютерного класу кафедри АЕКІТ 

(ауд.129) [Електронний ресурс]: e-a/stud_doc/2-k/ЕЕТ/Електротехнічні 

матеріали/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


