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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Навчальна програма навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» розроблена 
на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої 
навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є складовою комплексу знань, які використовуються при 
конструювання, експлуатації та ремонті електронного електротехнічного обладнання та 
світлотехнічних систем. 

Метою викладення дисципліни є формування у студентів знань, умінь і навичок, які 
забезпечують розв’язання інженерних задач, пов’язаних із застосуванням електротехнічних 
матеріалів при конструюванні, експлуатації і ремонті електронного електротехнічного 
обладнання та світлотехнічних систем. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
-  оволодіння знаннями класифікації конструкційних та електротехнічних матеріалів; 
-  вміння обґрунтовано обрати потрібні матеріали відповідно умовам експлуатації 

електронного, електротехнічного обладнання та світлотехнічних систем; 
- вміння аналізувати результати впливу експлуатаційних та кліматичних чинників на 

властивості електротехнічних матеріалів; 
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
-     фізичну суть явищ, що відбуваються в матеріалах в умовах виробництва та 

експлуатації, їх взаємозв’язок з властивостями; 
-         основні характеристики та властивості електротехнічних матеріалів; 
-    результати впливу експлуатаційних факторів на матеріали електронного 

електротехнічного обладнання та світлотехнічних систем; 
Вміти: 
-        самостійно визначити основні характеристики електротехнічних матеріалів; 
-   самостійно оцінювати поведінку матеріалів, під час дії на них різних 

експлуатаційних факторів; 
-  самостійно, обґрунтовано робити вибір матеріалів для забезпечення 

працездатності обладнання у відповідності з його функціональним призначенням. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме: 
- навчального модуля №1 «Діелектричні та конструкційні матеріали»  
- навчального модуля №2 «Провідникові, напівпровідникові та магнітні 

матеріали»  
Знання та вміння отриманні студентом під час вивчення даної навчальної 

дисципліни, використовується в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін 
професійної підготовки фахівця з базовою та повної вищою освітою. 

Навчальна диципліна «Електротехнічні матеріали» базується на знаннях таких 
дисциплін, як: «Вища математика», «Загальна фізика», «Технічна механіка», та є базою для 
вивчення таких дисциплін, як: «Світлові прилади», «Оптичні системи», «Основи  
метрології та електричних вимірювань», «Промислова електроніка та мікропроцесорна 
техніка», «Електричні машини» та інших. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Модуль №1 «Діелектричні та конструкційні матеріали». 
Тема 2.1.1. Предмет та структура навчальної дисципліни.  
Елементи теорії твердого тіла. Кристалічні та аморфні речовини. Моно- та 

полікристалічні речовини. Кристалічна гратка. Елементарна кристалічна комірка, її типи. 
Дефекти кристалічної будови та їх вплив на властивості речовин. Типи сплавів: твердий 
розчин, хімічна сполука, механічна суміш. Зв'язок між типом сплаву і його властивостями. 
Елементи зонної теорії твердого тіла. Конструкційні матеріали на основі заліза, алюмінію, 
магнію та пластмас, їх склад, властивості та призначення. Леговані сталі, класифікація. 
Легувальні елементи в конструкційних сталях.  Композиційні матеріали: їх класифікація за 
типом матриці та наповнювача. Основні групи композиційних матеріалів. Інтелектуальні 
матеріали. 

Тема 2.1.2. Основні фізико-хімічні властивості діелектриків.  
Визначення діелектриків. Поляризація та види поляризації. Відносна діелектрична 

проникність. Залежність поляризації від різних чинників. Поляризація рідин. Поляризація 
газів. Фізика струмів діелектриках. Електропровідність твердих діелектриків. Залежність 
електропровідності від різних чинників. Електропровідність рідин. Електропровідність 
газів. Показники втрат. Зв’язок між струмом в діелектриках і втратами енергії. Види втрат 
енергії. Залежність втрат енергії від різних чинників.  

 Тема 2.1.3. Електрична міцність діелектриків. 
 Види пробою. Пробій газів. Залежність пробою газів від різних чинників. 

Особливості пробою в неоднорідному полі. Пробій твердих діелектриків. Пробій рідин. 
Класифікація твердих органічних діелектриків, їх властивості та застосування. 
Класифікація твердих неорганічних діелектриків їх властивості та застосування. 
Діелектричні рідини. Активні діелектрики. матеріали квантової техніки. Діелектричні 
плівки. 

2.2. Модуль №2 «Провідникові, напівпровідникові та магнітні матеріали». 
Тема 2.2.1. Провідникові матеріали. 
Провідникові матеріали: типи електропровідності. Природа електропровідності 

провідників. Основні властивості провідників та їх залежність від різних чинників. 
Надпровідність. Вплив магнітного поля на надпровідність. Високотемпературна 
провідність. Класифікація провідникових матеріалів, їх властивості та застосування. 

Тема 2.2.2. Визначення напівпровідників.  
Визначення напівпровідників. Вплив зовнішніх факторів на електропровідність 

напівпровідників. Люмінесценція. Два типи електропровідності. Фізика електропровідності. 
Домішки в напівпровідниках. Термоелектричні явища в напівпровідниках.  

Тема 2.2.3. Напівпровідникові матеріали. 
 Напівпровідникові матеріали: основні визначення.  Ефекти Зеєбека, Пельтьє. 

Ефекти Хола, Гана, їх сутність і призначення. Матеріали термо- і фоторезисторів. 
Варистори. Матеріали варисторів. Датчика Хола. Матеріали датчиків Хола. Діоди. 
Транзистори. Термістори. Вплив електричного поля на контакт напівпровідник- 
напівпровідник . Вплив світла на контакт напівпровідник- напівпровідник. Контакт метал- 
напівпровідник. Основні властивості p-n переходу. Аморфні напівпровідники. 

Тема 2.2.4. Класифікація магнітних матеріалів. Класифікація магнітних 
матеріалів за поведінкою магнітному полі. Природа феромагнетизму. Основні властивості 
феромагнітних матеріалів. Початкова та основна крива намагнічення. Петля гістерезису. 
Втрати енергії в постійному та змінному магнітних полях. Магнітопровід з повітряним 
проміжком. Класифікація магнітних матеріалів. Магнітом’які матеріали, їх властивості та 
застосування. Спеціальні магнітні матеріали, їх властивості та застосування. Аморфні 
магнітні матеріали.  
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(Ф 03.02 - 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата 
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
(Ф 03.02 - 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№ 
пор. 

Прізвище імя по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 
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 (Ф 03.02 - 04) 
АРКУШ РЄЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 
пор. 

Прізвище імя по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності

   
   
   
   
   
   
   
   

(Ф 03.02-03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
змін
и 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 
внесла 
зміну

Дата 
внесе-
ння 
зміни 

Дата 
вве-ден-

ня 
Зміне-
ного 

Заміне-
ного 

Нового 
Анульо-
ваного 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕНЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник  
Узгоджено  
Узгоджено  
Узгоджено  

 


