
 



РОЗРОБНИКИ: Чернікова Л.А., викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст  

вищої  категорії»; Чернявська О.М., викладач кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст першої категорії».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                              

Протокол засідання циклової комісії                  

технолого-економічної підготовки 

від 05.05.2022 №10       

 

ПОГОДЖЕНО                                                              

Протокол засідання  

методичної ради коледжу  

від 12.05.2021 №6                

 

ЗМІСТ 

 Вступ.…………………………………………………………………………4 



3 

 

 1 Програма вступних випробувань………………………………………....6 

 2 Критерії оцінювання………………………………………………………10 

 3 Питання до вступних випробувань……………………………………….11 

 Перелік посилань…………………………………………………………….14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

 



4 

 

Після закінчення навчального закладу та отримання диплому на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» випускники 

потрапляють в різні галузі народного виробництва, яке потребує 

висококваліфікованих фахівців з монтажу, ремонту та обслуговування 

електрообладнання. 

З метою продемонструвати свою компетентність за фахом, що дає змогу 

скласти достойну конкуренцію на ринку праці міста, області та країни, після 

захисту дипломних проектів випускникам пропонується перевірити свої 

теоретичні знання та практичні навички з основних дисциплін спеціальності, 

показати вміння проводити аналіз і розв’язання різних виробничих ситуацій та 

знаходити і усувати різноманітні несправності. 

При вступі до Відокремленого структурного підрозділу «Краматорський 

фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської 

державної машинобудівної академії» (ВСП «КФК ПІТБ ДДМА») абітурієнту 

необхідно пройти індивідуальну усну співбесіду, яка призначена  для  визначення  

рівня його фахових знань.  

Індивідуальна усна співбесіда –  це процедура визначення рівня знань 

(підготовки) студента у певній галузі знань за допомогою спеціально 

підготовлених завдань. 

Завдання складені таким чином, щоб результати індивідуальної усної 

співбесіди давали уявлення про глибину засвоєння фахового матеріалу та 

здатність використання студентами надбаних знань при вирішенні виробничих 

задач. 

Індивідуальна усна співбесіда для встановлення рівня знань та умінь 

абітурієнтів з загальної електротехніки, електричних вимірювань, електричних 

машин і апаратів, електробезпеки, монтажу електроустаткування за програмою 

для професійно - технічних училищ відповідного напрямку підготовки. Охоплено 

основні загальнотехнічні питання з відповідних предметів, які необхідні 

абітурієнтам для подальшого навчання у відокремленому структурному підрозділі 

«Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та 

бізнесу ДДМА». 
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Програма індивідуальної усної співбесіди абітурієнтів спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» складена на основі 

інтегрованих навчальних планів підготовки кваліфікованого робітника 

відповідного напряму і базується на робочих програмах дисциплін: «Теоретичні 

основи електротехніки»; «Електричні вимірювання»; «Електробезпека», 

«Електричні машини», «Електричні апарати», «Монтаж, ремонт і експлуатація 

електроустаткування». 
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1 ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

1.1 ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ 

1.1.1 Початкові відомості про електричний струм та електричні кола 

Електропровідність. Неоднаковість речовин зі ступеня електропроводності; 

поняття про провідники, напівпровідники, диелектрики. Фізичне явище 

електричного струму. 

Визначення поняття електричного кола, класифікація електричних кіл. 

Короткі відомості про елементи електричних кіл: джерела електричної енергії, 

приймачі електричної енергії, з’єднувальні дроти; апарати і прилади керування, 

регулювання, захисту, контроля в електричних колах. Отримання електричної 

енергії з іншіх видів енергії: хімічної, теплової проміневої. Електрорушійна сила 

(ерс) джерела електричної енергії; потужність і коефіцієнт корисної дії (ккд) 

джерела електричної енергії. 

Література: [1,с.12-49]; [2,с.20-57]; [3,с. 5-6, 12-17] 

     

1.1.2 Розрахунок простих електричних кіл постійного струму 

 

Закони Кірхгофа. Послідовне та паралельне з’єднання елементів. 

Еквівалентний опір нерозгалуженого та розгалуженого електричного кола 

(ділянки кола). Розрахунок електричних кіл шляхом перетворювання їх схем. 

Література: [1,с.50-77]; [2,с.57-76]; [3,с. 6-12, 31-50, 64-67]; [5,с. 12-20] 

      

1.1.3 Основні поняття про змінний струм і параметри кіл змінного 

струму 

 

Поняття про змінний струм. Одержання синусоїдної ерс за допомогою 

генератора змінного струму. Характеристики величин, які змінюються за 

синусоїдою: миттєве значення, період, частота, амплитуда, фаза і початкова фаза, 

кутова частота. Векторні диаграми: обгрунтовання, побудова. Діюча і середня 

величини змінного струму.  
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Елементи електричних кіл змінного струму: резистори, індуктивні котушки, 

конденсатори. Параметри електричних кіл змінного струму: електричний опір R, 

індуктивність L, взаємна індуктивність М, електрична ємність С. 

Література: [1,с.242-287]; [2,с.214-253]; [3,с.180-200]  

 

1.2 ПИТАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1.2.1 Електробезпека 

             

Електротравматизм та дія електроструму на організм людини. Види 

електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму. 

Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. 

Класифікація приміщень за ступенем ураження електричним струмом. Причини 

електротравм. Умови ураження людини електричним струмом. Система 

електрозахисних засобів. Надання першої допомоги при ураженні ел.струмом. 

Література: [5, с.81-123] 

 

1.2.2 Електричні машини і електричні апарати 

 

1.2.2.1 Колекторні машини 

 

Принцип дії генератора і двигуна постійного струму. Будова колекторної 

машини постійного струму. Принцип виготовлення обмоток якоря. Види обмоток: 

прості петлеві і хвильові, комбінована обмотка. Вираз ЕРС обмотки якоря і 

електромагнітного моменту машини постійного струму. Причини, які викликають 

іскріння на колекторі. Шкала іскріння по ДЕСТ. Рівняння ЕРС і моментів для 

генератора і двигуна. Класифікація машин постійного струму по способу 

збудження: схеми включення, принцип дії, характеристики. Втрати і коефіцієнт 

корисної дії машини постійного струму. 

 

Література: [7,с.1-7, 321-413] 
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1.2.2.2 Трансформатори  

 

 Призначення, області використання, принцип дії, будова і класифікація 

трансформаторів.  Трансформування трифазного струму, схеми з’єднання 

обмоток трифазних трансформаторів. Втрати потужності, коефіцієнт корисної дії 

трансформатора. Способи регулювання напруги трансформаторів. Схеми 

з’єднання обмоток трифазних трансформаторів, вплив схеми з’єднання обмоток 

на співвідношення лінійних і фазних напруг трифазних трансформаторів. Групи 

з’єднання (основні і похідні), групи з’єднання передбачене ДЕСТ. Паралельна 

робота трансформаторів: призначення, умови і порядок включення, розподіл 

навантаження між трансформаторами. 

Література: [7,с.15-36, 43-57, 61-75, 84-94] 

 

1.2.2.3 Асинхронні машини 

 

 Режими роботи асинхронної машини: двигунний, генераторний і 

гальмівний. Умови переходу асинхронної машини в названі режими. Будова 

трифазного асинхронного двигуна з короткозамкнутою та фазною обмотками 

ротора; особливості конструкції асинхронного двигуна. З’єднання обмоток 

статора зіркою і трикутником. Поняття про ковзання асинхронної машини. Втрати 

і к.к.д. асинхронного двигуна. Механічна характеристика асинхронного двигуна. 

Пускові властивості трифазних асинхронних двигунів. Способи пуску 

асинхронних двигунів. Регулювання частоти обертання трифазних асинхронних 

двигунів. 

Література: [7,с.137-152, 162-228] 

 

1.2.3 Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування 

 

Електропроводка: визначення, способи прокладання, з’єднання. Способи 

прокладання кабельних ліній. Монтаж електроустаткування трансформаторних 

підстанцій, електричних машин та апаратів керування. Задачі енергетичного 
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господарства підприємств. Експлуатація цехових електромереж, кабельних трас, 

електроустаткування підстацій: терміни оглядання, роботи, які при цьому 

виконуються. Види і причини пошкоджень електричних машин і електроприводів, 

заходи по їх усуненню. Роботи, які виконуються при ремонті цехових 

електропроводок, кабельних трас, визначення місць пошкоджень кабельних ліній. 

Ремонт електроустаткування трансформаторних підстанцій. Дефектація та ремонт 

двигунів змінного і постійного струму, апаратів керування. 

Література: [8] 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Індивідуальна усна співбесіда для абітурієнтів, що вступають за 

прискореною формою навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», проводиться в усній формі і передбачає 

відповіді на завдання різного рівня складності. Тривалість індивідуальної усної 

співбесіди складає 15 хвилин. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати при проходженні 

тестування – 200. Мінімальна кількість прохідних балів – 100. 

Кожному вступнику задається 5 питань. Правильна відповідь на кожне 

теоретичне питання оцінюється у 20 балів. За не повністю розкрите питання 

кількість балів зменшується пропорційно кількості помилок. 

 

 Таблиця 1- Оцінювання завдань в балах. 

 

Кількість набраних балів 
Оцінка за шкалою 100 – 

200 балів 

1 - 20 100 - 120 

21 – 40 121 – 140 

41 - 60 141 - 160 

61 – 80 161 - 180 

81 - 100 181 - 200 
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3 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1 ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ 

1. Які два боки електромагнітного поля вам відомі? Перелічити основні 

характеристики електричного поля. 

2. Привести формулу визначення та одиниці вимірювання електричного 

струму. 

3. Від чого залежить струм у колі? Написати формули закону Ома для 

ділянки  та повного кола. 

4. З яких елементів складається електричне коло? Які їх функції? Привести 

різновиди електричних схем за призначенням. 

5. Які режими роботи електричного кола вам відомі? Записати параметри 

кіл за різних режимів. 

6 . Зформулювати перший та другий закони Кірхгофа. 

7. Перелічити правила послідовного і паралельного з’єднання  резисторів. 

8. Пояснити сутність “згортання” схем за розрахунку кіл зі змішаним 

з’єднанням резисторів.  

9. У чому полягає різниця між простим і складним електричним колом? 

10. Обчислення електричної ємності, одиниці вимірювання. Де на практиці 

застосовуються конденсатори? 

11. Чим відрізняються вольт-амперні характеристики лінійних і нелінійних 

елементів? 

12. Як і  з якою силою взаємодіють паралельні дроти зі струмом? 

13. У чому полягає явище електромагнітної індукції? 

14. Характеристики величин, які змінюються за синусоїдою: миттєве 

значення, період, частота, амплитуда, фаза і початкова фаза, кутова частота. 

15. Назвати елементи та параметри електричних кіл змінного струму. 

16. Пояснити методику розрахунку електричного кола з вільною кількістю 

активних і реактивних елементів, які з’єднані послідовно. 



12 

 

17. Накреслити схеми ввімкнення електровимірювальних приладів для 

визначення основних параметрів електричного кола. 

18. Пояснити причини виникнення похибок вимірювань. Перелікувати 

різновиди похибок. 

19. Привести класифікацію речовин за ступенем електропровідності. 

20. Назвати основні групи електротехнічних матеріалів та вказати галузі їх 

застосування. 

 

3.2 ПИТАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

1. Пояснити механізм дії електроструму на організм людини. Види 

електричних травм. 

2. Проаналізувати фактори, які впливають на ураження людини 

електричним струмом. 

3. Описати систему електрозахисних засобів. 

4. Задачі енергетичного господарства підприємств.  

5. Будова колекторних машин постійного струму. 

6. Пояснити принцип дії генератора і двигуна постійного струму. 

7. Способи регулювання швидкості (частоти) обертання електродвигунів 

постійного та змінного струму. 

8. Призначення, області використання, принцип дії, будова і класифікація 

трансформаторів. 

9. Будова асинхронного двигуна. 

10. Охарактеризувати режими роботи асинхронної машини. 

11. Що таке ковзання асинхронного двигуна та як його визначити? 

12. Що представляє собою коефіцієнт потужності, як позначається та 

причини, що сприяють його зниженню? 

13. Перелікувати способи з’єднання двигуна з виконавчим механізмом, 

основні умови.  

14. Способи прокладання електропроводки та кабельних ліній. 
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15. Експлуатація цехових електромереж, кабельних трас, 

електроустаткування підстанцій. 

16. Назвати характерні пошкодження електродвигунів та шляхи їх усунення. 

17. Перелікувати випадки термінового вимкнення електродвигуна при 

експлуатації.  

18. Назвати причини, з яких двигун не запускається. Запропонувати 

методику усунення несправності.  

19. Перелікувати підготовчі операції перед монтажем електричних машин. 
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