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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у другому семестрі денної та 
заочної форми навчання 
Кількість кредитів - 3, години - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні лабораторні 

денна 30 12 10 8 
заочна 8 4 2 4 
Самостійна робота, годин Денна -60 Заочна -82 
 
Розклад занять 

 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

 В рамках даної дисципліни вивчаються властивості чотирьох класів матеріалів 
«електропровідні матеріали», «напівпровідники», «діелектрики» та «магнітні матеріали», 
без яких не можна уявити сучасне обладнання для виробництва та розподілу електроенергії, 
а також електромеханічне  обладнання  технологічних ліній сучасного підприємства. 
Зазначимо, що для бакалаврів, які навчаються за ОПП «Електромеханічні системи з 
інтелектуальним керуванням»  актуальним є  поглиблений розгляд властивостей 
феромагнетиків та напівровідників, Феромагнітні матеріали є основою для створення 
базового електротехнічного та електромеханічного обладнання (трансформа-
торів, електродвигунів, систем релєйного захисту обладнання та мереж живлення). 
Напівпровідникові матеріали  є основою  електронних приладів автоматичного управління 
режимами електромеханічного обладнання. Сучасні тенденції в електромашинобудованні,  
зокрема розвиток робототехнічних систем, зумовлює  створення нових матеріалів з 
заданими електричними та магнітними властивостями. Тому робота над матеріалом курсу 
передбачає самостійну  роботу з питань створення нових матеріалів або нетривіального 
застосування відомих.  

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Електроматеріалознавство» є 

формування базових уявлень про галузі застосування, властивості та переваги 
електротехнічнтх матеріалів, що використовуються в  електромеханічному обладнанні 
різного спрямування, а також про   перспективні напрямки розробки нових матеріалів,. Це 
є оснвою для інженерів  електротехнічного спрямування знаходити оптимальні рішення при 
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обранні відповідного обладнання та технологій, а також створювати нові технології з 
урахуванням перспективних матеріалів та обладнання на його основі.   

 
В результаті вивчення курсу «Електромптеріалознавство» студенти повинні 

знати : 
− типи та класи, на які підрозділяють електротехнічні матеріали відповідно до їх 

структури;  
− основні електричні, магнітні та теплові явища,  що відбуваються в електротехнічних 

матеріалах, та обумовлюють (або обмежують)  їх застосування в електротехнічному 
обладнанні різного призначення; 

− основні властивості та параметри класичних матеріалів, що використовуються в 
електро-приводах, вимірювальній техніці,  системах автоматичного управління та 
захисту; 

− методи експериментального дослідження властивостей  електротехнічних матеріалів 
−  перспективні напрямки розробки нових електротехнічних матеріалів та шляхи 

удосконалення обладнання при їх використанні;  
 
           вміти : 

− за маркуванням та використовуючи поширені довідники визначати тип 
електротехнічного матеріалу, його основні механічні, теплові та електричні 
параметри, а також обмеження щодо умов застосування; 

− провести самостійне вимірювання електротехнічних параметрів  матеріалу за 
стандартними методиками;  

− дати наукове тлумачення специфічним ефектам, що спостерігаються в 
електротехнічних матеріалах різного типу.  

 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 
5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 
 
Викладач  ________________ О.Ю.Розіна 
    підпис 
 
В.о.завідувача кафедри __________  Галіулін А.А. 
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