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ВСТУП 
 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», враховуючи прохання підприємств, де 

працюють молодші спеціалісти та з метою реалізації концепції безперервної ступеневої підго-

товки фахівців високої кваліфікації, розроблені наступні розділи робочої програми, за змістом 

яких потрібно проводити фахові вступні іспити за спеціальністю 141 “Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка”. 
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для 

опанування ними бакалаврської програми за відповідною спеціальністю та проходження конкур-

су. Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін фун-

даментального циклу та професійно-орієнтованих фахової підготовки молодшого спеціаліста; ви-

явлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих 

знань, умінь і навичок під час розв’язання практичних ситуацій. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-

професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову освіту за однойменним напря-

мом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загально-

технічних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою. 

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують ви-

моги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому національному технічному 

університеті з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. 

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки складають те-

стові випробування з курсів нормативних дисциплін фундаментального циклу, загально-

технічної підготовки і окремих дисциплін за рішенням відповідних методичних комісій спеці-

альностей. 

Тестові завдання включають запитання, узгоджені методичною комісією спеціальності 

і дозволяють охопити весь базовий матеріал освітньо-професійної програми молодих спеціалі-

стів за відповідним напрямом підготовки. 

Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з технічної механіки, такі 

як: матеріальна точка; абсолютно тверде тіло; сила; система сил; момент сили; деформація; 

напруження; епюра; міцність; жорсткість; швидкість; прискорення; робота; потужність; енер-

гія; механізм; машина; механічна передача; модуль; передаточне число і основними поняття-

ми технологічного обладнання підприємств. 

Розділ 1. Вища математика 

1. Предмет та задачі дисципліни. Початок алгебри. Дійсні числа та дії над ними. Алге-

браїчні перетворення. Рівняння з однією змінною: розв'язування лінійних, квадратних, біквад-

ратних, ірраціональних, показникових, логарифмічних рівнянь. Нерівності. [1-9] 

2. Система лінійних рівнянь. Поняття про системи лінійних рівнянь. Розв'язок системи 

лінійних рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визначені і невизначені системи ліній-

них рівнянь. розв'язування систем рівнянь методом послідовного виключення невідомих (ме-

тодом Гауса). [1-9] 

3. Визначники. Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го порядку. Вла-

стивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання визначника за елемента-

ми рядка або стовпця. Способи обчислення визначників. Правило Крамера розв'язування сис-

тем п лінійних рівнянь з п невідомими. [1-9] 

4. Матриці. Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. Теорема 

Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. Системи однорідних рівнянь. 

Добуток матриці. Обернена матриця. Добуток прямокутних матриць. Додавання матриць і 

множення матриць на число. Розв'язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої 

матриці. Матричне рівняння. [1-9] 

5. Вектори. Декартові координати вектора і точки. Приклади економічних задач, пов'я-

заних із використанням векторної алгебри та аналітичної геометрії. Координати на прямій. 
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Координати на площині. Координати у просторі. Лінійні операції з векторами в координатах. 

Координати точки поділу відрізка. Координати вектора, що заданий двома точками. Ознака 

колінеарності двох векторів. Ознака компланарності трьох векторів.  

Властивості скалярного добутку двох векторів. Вираз скалярного добутку через коорди-

нати. [1-9] 

6. Пряма на площині. Пряма як лінія першого порядку. Загальне рівняння прямої. Дос-

лідження неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на осях. Параметричні і ка-

нонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Рівняння пря-

мої з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралель-

ності двох прямих. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої. [1-9] 

7. Площина у просторі. Площина як поверхня першого порядку. Загальне рівняння 

площини. Дослідження неповного рівняння площини. Рівняння площини у відрізках на осях. 

Рівняння площини, що проходить через три задані точки. Кут між двома площинами. Умови 

перпендикулярності і паралельності двох площин. Нормальне рівняння площини. Відстань від 

точки до площини. [1-9] 

8. Пряма у просторі. Канонічні рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. 

Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох прямих. Кут між 

прямою і площиною. Умови паралельності та перпендикулярності прямої і площини. [1-9] 

9. Лінії другого порядку. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. Асимптоти гіпер-

боли. Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослідження форми параболи. Ексцентриси-

тет лінії другого порядку. Директриси ліній другого порядку. [1-9] 

10. Функція однієї змінної. Поняття функції. Способи задавання функції. Область визна-

чення та область значень функії. Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, зростан-

ня и спадання функції, парність і непарність, періодичність. Геометричне зображення функції. 

Класифікація функцій. Елементарні функцій та їх графіки. Поняття оберненої функції. Обер-

нені тригонометричні функції. Суперпозиція функцій. [1-9] 

11. Границя функції однієї змінної. Числова послідовність. Означення границі послідо-

вності. Нескінченно малі величини. Нескінченно великі величини. Зв'язок між нескінченно 

малими та нескінченно великими величинами. Означения границі функції. Односторонні гра-

ниці. Властивості функцій, що мають скінченні границі. Граничні переходи у рівностях і нері-

вностях. Леми про нескінченно малі величини. Арифметичні операції над функціями, що ма-

ють скінченні границі.  Границя  функції  при х0.  Невизначені вирази. Границя моно-

тонної функції. Число е. Натуральні логарифми. [1-9] 

12. Неперервність функції однієї змінної. Означення неперервності функції в точці. Не-

перервність функції на відрізку. Арифметичні операції над неперервними функціями. Класи-

фікація розривів. Властивості неперервних функцій. Неперервність елементарних функцій. [1-

9] 

 13. Похідна функції однієї змінної. Означення похідної. Геометричний, механічний 

зміст похідної. Похідні елементарних функцій. Похідна оберненої функції. Таблиця похідних. 

Правила обчислення похідних. Похідна складної функцї. Односторонні похідні. Похідні ви-

щих порядків. [1-9] 

14. Диференціал функції однієї змінної.  Визначення диференціалу. Диференціал суми, 

добугку і частки. Інваріантність форми першого диференціалу. Диференціали вищих порядків. 

Застосування диференціалу до наближених обчислень. Основні теореми диференціального чи-

слення. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. [1-9] 

15. Дослідження функції за допомогою похідних 

Умова сталості функції. Умови зростання та спадання функції на проміжку. Максимум і 

мінімум функції. Необхідні та достатні умови екстремуму функції. Опуклість та увігнутість 

графіка функції, точки перетину, асимптоти графіка функції. Загальна схема побудови графіка 

функції. [1-9] 
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Розділ 2. Фізика 

1.  Кінематика.  Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її 

розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Способи вимірювання довжини і 

часу. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і 

переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання 

швидкостей. Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолі-

нійного руху.Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. При-

скорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноп-

рискореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рів-

ноприскореного прямолінійного руху. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рів-

няння руху під час вільного падіння тіл.  [1-2] 

2. Динаміка. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. До-

давання сил. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Інерція та 

інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі засто-

сування законів Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна 

стала. Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кину-

того горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.Деформація тіл. Сила пружно-

сті. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.Рух 

тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь 

обертання. Момент сили. Центр тяжіння. [1-6] 

3. Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний 

рух. Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. 

Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в механічних процесах. Повна меха-

нічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний удар двох тіл. [3] 

4. Механічні коливання й хвилі. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні 

коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармоніч-

них коливань. Фаза коливань. Матичний маятник.  Період коливань матичного маятника. 

Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань матично-

го й пружинного маятників. Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Ав-

токоливання.) . Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поз-

довжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. [4] 

5. Електричне поле. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії 

електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів. Речо-
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вина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики в електричному по-

лі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. Вплив електричного поля 

на живі організми. Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. 

Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з 

різницею потенціалів. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конден-

саторів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у 

техніці. [1-6] 

6.  Електричний струм. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі 

електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричні кола з 

послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та потужність електричного стру-

му. Теплова дія струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями. 

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. 

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровід-

ників. Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий ді-

од. Напівпровідникові прилади та їх застосування. [6] 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчалний посіб-

ник. Т. 1.: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.–К.: Техніка, 2006. –532с.іл. 

2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посіб-

ник –Т. 2.: Електрика і магнетизм. –К.: Техніка, 2006. –452 с.іл 

3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посібник –Т. 3.: Оп-

тика. Квантова фізика. –К.: Техніка,2006. –518с.іл. 

4. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. І. Механика. –М.: Наука, 1989. –576с. 

5. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІІ. Термодинамика и молекулярная физика. –

М.: Наука, 1990.–592 с. 

6. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІІІ. Электричество.–М.: Наука, 1977.–687 с. 

 

Розділ 3. Інженерна та комп'ютерна графіка 

1. Проекції точки. Система прямокутних проекцій (епюр Монжа). Проекції точки на 

двох та трьох площинах проекцій. Прийоми побудови третьої проекції точки за двома задани-

ми. [1-4] 

2. Проекції прямої. Поняття про пряму. Проекції прямої на двох та трьох площинах про-

екцій. Положення прямої щодо площин проекцій. Умови видності. [1-4] 

3. Проекції площини. Способи задання площини. Положення площини щодо площин 

проекцій. Точка в площині. Проекції плоских фігур. Умови видності. [1-4] 

4. Зображення геометричних тіл. Ортогональні проекції найпростіших геометричних 

тіл (призма, піраміда, конус, циліндр, сфера). Побудова проекцій точок, що належать поверх-

ням геометричних тіл. [1-7] 

5. Способи перетворення креслень. Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб обертання. 

[1-4] 

6. Перетин поверхонь площиною. Перетин граних та кривих поверхонь площиною, пе-

рпендикулярною до площини проекцій. Дійсна величина фігури перерізу. [1-4] 

7. Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. Система розташування зображень. Основні 

вигляди. Місцеві та додаткові вигляди. Позначення виглядів. Розрізи та перерізи: види, позна-

чення та розташування. Штрихування в розрізах та перерізах. Умовності та спрощення на кре-

сленнях. [1-8] 

8. Різьби та кріпильні вироби. Різьба: утворення, класифікація, зображення та позна-

чення. Стандартні різьбові кріпильні деталі. Різьбові з’єднання. [1-8] 

9. Робочі креслення деталей. Нанесення розмірів на кресленнях деталей. Позначення на 

кресленнях матеріалів, що застосовуються для виготовлення деталей. Основні написи крес-

лення та їх зміст. [1-8] 
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Перелік рекомендованої літератури 

1. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, 

A.M. Підкоритов, І.А.Скидан; За ред. В.Є.Михайленка, – К.: Вища школа, 2011. – 352 с.:іл. 

2. Нарисна геометрія (навчальний посібник) / Уклад.: О.А. Катькалова, А.Ф. Коломієць, 

Д.М. Пастернак, І.А. Скідан – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2007. – 100 с., іл. 

3. Шмиг Р.А. Боярчук В.М., Добрянський І.М. та ін. Інженерна та комп’ютерна графіка [На-

вчальний посібник]. – Львів: Український бестселер, 2012.– 600 с. 

4. Головчук А.Ф. Кепко О.І., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна графіка + CD [Навчаль-

ний посібник]. – К.: ЦУЛ. – 2010. – 158 с. 

5. Стандарти ЄСКД ГОСТ: 2.101-68, 2.102-68, 2.103-68, 2.106-96, 2.109-68, 2.305-68, 2.307-

68, 2.309-73, 2.311-68, 2.312-72, 2.711-82. 

6. ddovgal.ucoz.ru – персональний навчальний сайт викладача доц. Довгаля Д.О. 

7. http://cadinstructor.org/ - освітній ресурс з інженерної та комп’ютерної графіки. 

8. http://ito.vspu.net/ - Словник-глосарій з інженерної та комп'ютерної графіки. 

Розділ 4. Теоретичні основи електротехніки 

1. Основні поняття  та закони електричних кіл. Електрична енергія та її роль у су-

часному житті. Основні поняття та умовні позначення в електричних колах. Елементи елект-

ричних кіл та їх властивості. Активні та пасивні елементи. Ідеальні пасивні елементи. Спів-

відношення між струмом та напругою ідеальних пасивних елементів. Ідеальні активні елемен-

ти та їх властивості. Поняття про дуальність в електричних колах. Топологічні поняття елект-

ричних кіл – гілка, вузол, контур. Залежні та незалежні контури. Основні закони електричних 

кіл – закони Кірхгофу. Правила складання рівнянь за першим та другим законами Кірхгофу 1-

8. 

2. Лінійні електричні кола постійного струму.  Електричні кола постійного струму. 

Основні поняття та позначення. Ідеальні елементи в колі постійного струму. Розрахунок кіл 

постійного струму за допомогою рівнянь Кірхгофу. Загальна методологія розрахунку електри-

чних кіл. Еквівалентні перетворення електричних кіл. Перетворення послідовно та паралельно 

з’єднаних ділянок. Взаємні перетворення трикутника та зірки. Метод еквівалентних перетво-

рень. Розрахунок електричних кіл методом контурних струмів. Розрахунок електричних кіл 

методом вузлових напруг. Розрахунок електричних кіл методом еквівалентного генератора. 

Принцип накладання та метод накладання. Розрахунок кіл постійного струму методом накла-

дання 1-8. 

3. Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму. Основні поняття 

кіл змінного синусоїдального струму. Синусоїдальний сигнал та його характеристики.  Серед-

нє та діюче значення синусоїдального струму. Закони Кірхгофу для кіл змінного синусоїдаль-

ного струму. Послідовне з’єднання резистора, котушки та конденсатора. Поняття повного 

опору. Комплекс повного опору. Векторна діаграма для послідовного з’єднання. Паралельне 

з’єднання резистора, котушки та конденсатора. Поняття повної провідності. Комплекс повної 

провідності. Векторна діаграма для паралельного з’єднання. Зв’язок між повними, активними 

та реактивними опорами та провідностями. Розрахунок кіл змінного синусоїдального струму 

методом активних та реактивних складових. Розрахунок кіл змінного синусоїдального струму 

методом рівнянь Кірхгофу із застосуванням комплексних чисел. Баланс потужностей в колах 

змінного синусоїдального струму. Приклади розрахунку кіл змінного синусоїдального струму 

1-8. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. За 

ред. В.І. Мілих. – К.: Каравела, 2007. – 688 с. 

2. Будіщев М.С .Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. Львів. 

Афіша. 2001.-424 с. 
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3. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники: Курс лекций. – 4-е изд.- СПб.: 

КОРОНА-Век, 2004. - 368 с 

4. Рибалко М. П. Теоретичні основи електротехніки. Лінійні електричні кола: підручник / 

М.П. Рибалко, В.О. Есауленко, В.І. Костенко. - Донецьк: Новий світ, 2003. – 513 с. 

5. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник / 

Л.А. Бессонов. - М.: Гардарики, 2002. – 640 с. 

6. Основы теории цепей: Учебник для вузов / Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, Н. Н. Нетушил, 

П.І. Страхов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 528 с. 

7. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники / М.: «Академия», 2004. – 560с  

8. Воробкевіч А. Ю. Збірник задач з теоретичних основ електротехніки, ч.1. :навч. посібник. 

/ А.Ю. Воробкевіч, О.І. Шегедін. - К. : «Магнолія плюс», 2004. - 224 с. 

 

Розділ 5. Електричні вимірювання 

1. Введення до метрології. Основні поняття метрології. Види і методи вимірювань. 

Засоби вимірювальної техніки. Забезпечення єдності вимірювань. 1-6. 

2. Похибки вимірювань. Складові похибок вимірювань. Методи зменшення похибок. 

Числові оцінки похибок. Класи точності засобів вимірювальної техніки 1-6. 

3. Опрацьовування результатів вимірювань. Показники точності вимірювань. По-

дання результатів вимірювань. Обчислення значення вимірювальної величини. Процедура 

оцінювання похибки вимірювань. 1-6. 

4. Поняття невизначеності вимірювань. Види невизначеності.  Вимірювальний ек-

сперимент. Проведення і опрацювання результатів однофакторного вимірювального експери-

менту. Похибки вимірювального експерименту. 1-6. 

5. Вимірювальні перетворювачі електричних величин. Призначення і основні типи. 

Шунти. Додаткові опори. Подільники напруги. Вимірювальні трансформатори струму і напру-

ги. Вимірювальні підсилювачі. Функціональні перетворювачі. Уніфіковані перетворювачі. 

 1-6. 

6. Електромеханічні вимірювальні прилади. Фізичні основи роботи. Магнітоелект-

ричні, випрямні і термоелектричні прилади. Електромагнітні,  електродинамічні, феродинамі-

чні,  електростатичні прилади. Індукційні лічильники  електричної енергії. 1-6. 

7. Прилади порівняння. Загальна теорія мостових  схем. Урівноважені і неврівнова-

жені вимірювальні мости постійного струму. Вимірювальні мости змінного струму. 1-6. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Метрологія та вимірювальна техніка / за ред. Є.С. Поліщука. – 2003. 

2. Основы метрологии и электрические измерения / под ред. Е.М. Душина. – 1987. 

3. Методические указания к лабораторным работам. Раздел "Основы метрологии и аналого-

вая измерительная техника". 

4. Н.Н.Евтихеев и др. Измерение электрических и неэлектрических величин. – 1990. 

5. Р.М. Демидова-Панферова. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике. 

– 1990. 

6. Справочник по электроизмерительным приборам / под ред. Н.Н. Илюнина. – 1984. 

 

Розділ 6. Промислова електроніка 

1. Механізм провідності твердого тіла та електропровідність металів і напівпрові-

дників. Електронно-дірочний перехід у зовнішньому електричному полі. Вольт-амперна хара-

ктеристика p-n переходу. Класифікація напівпровідникових приладів. Напівпровідникові рези-

стори. Вольт-амперна характеристика варисторів. 1-5 

2. Напівпровідникові діоди. Характеристики та параметри діодів. Характеристика діода 
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в лінійному масштабі. Принцип дії діодів. Динамічний режим роботи діодів різних типів.  

1-5 

Стабілітрони, їхнє призначення та основні параметри. Схеми на діодах. Варікапи. Туне-

льні діоди та їх вольт-амперні характеристики. Застосування діодів у електронних схемах. 

3. Напівпровідникові транзистори. Розподілення струмів та потенціалів у транзистор-

ному p-n-p переходу. Складені біполярні транзистори. Схеми складеного транзистора – прин-

ципова, еквівалентна. Польові транзистори, їхні схеми та стокові характеристики. Польові 

транзистори з p-n переходом. Польові транзистори МДН типу. 1-5 

4. Напівпровідникові тиристори. Оптично-електронні прилади. Одноопераційний 

тиристор. Вольт-амперна характеристика та схемне позначення. Розподіл струму в тиристорі. 

Двотранзисторна схема заміщення тиристора. Параметри та різновиди тиристорів. Напівпро-

відникові оптоелектронні прилади: фоторезистор. фотодіод. фототранзистор. світлодіод. опт-

рон, їхні графічні позначення та характеристики. 1-5 

5. Підсилювачі сигналів. Підсилювачі постійного і змінного струму. Операційні підси-

лювачі та режими їх роботи. Передаточна характеристика підсилювального каскаду. Часові 

діаграми струмів та напруг в каскаді із спільним емітером. Зворотні зв’язки. Стабілізація ре-

жиму спокою. Схема заміщення та головні показники каскаду із спільним емітером. Опера-

ційний підсилювач. Схемне позначення і спрощена структурна схема операційного підсилю-

вача. Режими роботи операційних підсилювачів. 1-5 

6. Інтегральні  мікросхеми, їхня  класифікація. Технологія виготовлення інтегральних 

мікросхем. Параметри інтегральних мікросхем. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми. 

Класифікація інтегральних мікросхем з функціонального призначення. 1-5 

7. Електронні пристрої відображення інформації. Класифікація пристроїв. Аналогові 

та цифрові відлікові пристрої. Цифрові індикатори і їх типи. Схеми управління індикаторами. 

1-5 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Колонтаєвський Ю.П, Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікро-схемотехніка. Нав-

чальне видання. Київ,” Каравела”. 2004, - 429 с. 

2. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. За 

ред. В.І. Мілих. – К.: Каравела, 2007. – 688 с. 

3. Будіщев М.С .Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. Львів. 

Афіша. 2001.-424 с. 

4. Семенов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному. – М. СОЛОН-Пресс, 2005. – 

416с. 

5. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов.- М.; Энер-

гоатомиздат, 1988. - 320с. 

 

Розділ 7. Електричні машини 

1. Машини постійного струму. Основні елементи конструкції машин постійного стру-

му. Принцип роботи машин постійного струму. Класифікація якірних обмоток, їх основні ха-

рактеристики і принципи виконання. Прості і складні, петльові і хвильові обмотки. Умови си-

метрії обмоток якоря. Практичне виконання обмоток. Основні області застосування різних ти-

пів обмоток якоря. Електрорушійна сила (ЕРС) обмотки якоря. Магнітне поле в повітряному 

проміжку машини під час неробочого ходу. Намагнічувальна сила (НС) повітряного проміжку. 

НС зубців, осердя якоря, полюсів і ярма статора. Крива намагнічування машини. Магнітне по-

ле машини під час навантаження. Реакція якоря в генераторі. Поперечна і поздовжня магніто-

рушійна сила (МРС) якоря. Реакція якоря в двигуні. Розмагнічувальна сила поперечної реакції 

якоря. Комутація струму. Значення і суть комутаційного процесу. Прямолінійна комутація. 

Криволінійна комутація. Основні способи покращення комутації: зміщення щіток з геометри-
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чної нейтралі, застосування додаткових полюсів і компенсаційної обмотки, вкорочення кроку 

обмотки. Втрати і коефіцієнт віддачі машини постійного струму. Генератори постійного стру-

му. Класифікація генераторів за способом збудження. Енергетична діаграма і рівняння елект-

ричної рівноваги в генераторі. Електромагнітний момент генератора. Характеристики генера-

торів. Характеристики генератора з незалежним збудженням: неробочого ходу, навантажува-

льна, зовнішня і регулювальна. Генератор з паралельним збудженням. Умови його самозбу-

дження і характеристики. Генератор з послідовним збудженням. Генератор зі змішаним збу-

дженням. Паралельна робота генераторів постійного струму. Двигуни постійного струму. 

Класифікація двигунів за способом збудження. Енергетична діаграма двигуна. Електромагніт-

ний момент двигуна. Рівняння механічної рівноваги (моментів). Рівняння електричної рівно-

ваги. Характеристики двигунів. Пуск в хід і робочі характеристики паралельного двигуна. Ре-

гулювання частоти обертання паралельного двигуна реостатом в колі якоря і збудження і змі-

ною напруги мережі. Каскад (система) ГД і ГДМ. Пуск в хід і робочі характеристики послідо-

вного двигуна. Регулювання частоти обертання послідовного двигуна реостатом у колі якоря, 

шунтуванням обмотки збудження і шунтуванням обмотки якоря. Паралельно-послідовний і 

послідовно-паралельний двигуни змішаного збудження. [1-6] 

2. Трансформатори. Визначення і основні типи трансформаторів. Основні конструктив-

ні елементи трансформатора. Рівняння трансформатора з феромагнітним осердям. Зведення 

обмоток трансформатора до однієї кількості витків. Заступна схема трансформатора. Векторна 

діаграма трансформатора. Неробочий хід і коротке замикання трансформатора. Зміна напруги 

трансформатора. Втрати і коефіцієнт віддачі трансформатора. Трифазні трансформатори. 

Схеми і групи сполучень трифазних двообмоткових трансформаторів. Паралельна робота тра-

нсформаторів. Спеціальні типи трансформаторів. Автотрансформатори. Трансформатори для 

випрямлячів. Зварювальні трансформатори. Трансформатори для регулювання напруги. Пічні 

трансформатори. Випробувальні трансформатори. [1-6] 

3. Загальні питання теорії машин змінного струму. Класифікація і загальна характе-

ристика машин змінного струму. Основні елементи конструкції і принцип дії машин змінного 

струму. Загальна характеристика і класифікація якірних обмоток. Принцип складання схеми 

якірної обмотки. Одношарові якірні обмотки. Двошарові петльові якірні обмотки з цілою і 

дробовою кількістю пазів на полюс і фазу. Двошарові хвильові якірні обмотки з цілою і дро-

бовою кількістю пазів на полюс і фазу. Електрорушійна сила (ЕРС) якірної обмотки машини 

змінного струму. Магніторушійна сила (МРС) однофазної якірної обмотки. Пульсуюче магні-

тне поле. МРС трифазної обмотки. Обертове магнітне поле. Властивості третьої гармоніки 

МРС трифазної обмотки. [1-6] 

4. Асинхронні машини. Призначення і роль асинхронної машини в народному господар-

стві. Типи асинхронних машин. Основні режими роботи трифазної асинхронної машини. Ос-

новні елементи конструкції трифазного асинхронного двигуна. Явища в асинхронному двигу-

ні у разі нерухомого ротора і під час обертання ротора під навантаженням. Основні рівняння 

асинхронного двигуна. Зведення ротора асинхронної машини до її статора. Рівняння зведеного 

асинхронного двигуна. Заступна схема і векторна діаграма асинхронного двигуна. Неробочий 

хід і дослід короткого замикання асинхронного двигуна. Енергетична діаграма асинхронного 

двигуна. Електромагнітний момент асинхронного двигуна. Робочі характеристики асинхрон-

ного двигуна. Пуск в хід асинхронних двигунів. Двоклітковий двигун. Глибокопазний двигун. 

Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів зміною ковзання (підведеної напруги і 

введенням опору в коло фазного ротора), зміною кількості пар полюсів і частоти напруги жи-

влення. Гальмування асинхронної машини (рекуперативне, динамічне і противмиканням). Ін-

дукційний регулятор. Фазорегулятор. Однофазний асинхронний двигун. Однофазний двигун з 

конденсаторним пуском і однофазний конденсаторний двигун. Пуск однофазного двигуна за 

допомогою короткозамкненої екрануючої обмотки. [1-6] 

5. Синхронні машини. Основні визначення і типи синхронних машин. Короткий опис 

основних конструктивних елементів турбогенераторів і гідрогенераторів. Реакція якоря в син-

хронному генераторі у разі активного, індуктивного і ємнісного навантаженнях. Реакція якоря 

у разі змішаного навантаження. Реакція якоря в однофазній синхронній машині. Векторна діа-
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грама неявнополюсного генератора з врахуванням і без врахування насичення (діаграма 

Пот’є). Векторна діаграма явнополюсного генератора з врахуванням і без врахування наси-

чення (діаграма Блонделя). Характеристики синхронних генераторів. Відношення короткого 

замикання. Визначення параметрів обмотки статора за характеристиками. Умови вмикання 

синхронних генераторів на паралельну роботу. Вмикання по методу самосинхронізації. Елект-

ромагнітна і синхронізуюча потужність генератора. Перевантажувальна здатність синхронно-

го генератора. Поняття про статичну і динамічну стійкість. Синхронні двигуни. Конструктивні 

особливості синхронного двигуна. Векторні діаграми синхронного двигуна. Електромагнітна 

потужність, синхронізуюча потужність і перевантажувальна здатність двигуна. U-подібні ха-

рактеристики. Робочі характеристики синхронного двигуна. Втрати і коефіцієнт віддачі синх-

ронних машин. Асинхронний пуск синхронних двигунів. Реактивний синхронний двигун. Си-

нхронний компенсатор. Вентильний двигун. Основні відомості про колекторні машини змін-

ного струму. Однофазні колекторні двигуни з послідовним збудженням. Універсальні двигу-

ни. [1-6] 
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Критерії оцінювання результатів  
фахового вступного випробування 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне пи-

тання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

1 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або відпо-

відь на питання відсутня 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 При відповіді на питання студент виявив уміння вільно, логічно, чітко і ясно нада-

вати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термі-

нології та символіки в необхідній логічній послідовності, а також відомостей з ін-

ших дисциплін і знань, придбаних раніше; тверді практичні навички з творчим за-

стосуванням отриманих теоретичних знань; використання та надання повного об-

ґрунтування найбільш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; 

уміння використовувати набуті знання і навички в нестандартних ситуаціях, що 

вимагають виходу на інший, вищий рівень знань; 

1 При відповіді на питання студент виявив уміння вільно надавати правильні відпові-

ді на поставлені запитання з використанням термінології та символіки, а також 

знань, придбаних раніше; допущення несуттєвих недоліків або порушення послідо-
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вності викладів у відповіді на запитання; використання не найбільш ефективних та 

раціональних методів пошуку розв’язку; незначні недоліки або помилки в розраху-

нках, що не впливають на остаточний результат; 

0 При відповіді на питання студент виявив незначний загальний обсяг знань, відсут-

ність навичок у вирішенні задач з різних тем дисципліни допустив принципові по-

милки при вирішенні задач, що не надають можливості виконати завдання. 

Форма 3: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

3 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, логічно, 

чітко і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з вико-

ристанням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а також 

відомостей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; тверді практичні навички з 

творчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та надання по-

вного обґрунтування найбільш ефективних та раціональних методів пошуку 

розв’язку; уміння використовувати набуті знання і навички в нестандартних ситуа-

ціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень знань; 

2 виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно надава-

ти правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та си-

мволіки, а також знань, придбаних раніше; допущення несуттєвих недоліків або по-

рушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не найбільш 

ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; незначні недоліки або поми-

лки в розрахунках, що не впливають на остаточний результат; 

1 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 

При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки. Не наве-

дені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені виснов-

ки за результатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. Відповідь  відсутня 

 

 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних 

за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів  Оцінка за національною шкалою  

14 … 17 відмінно  

10 … 13 добре  

6 … 9 задовільно  

0 … 5 незадовільно  

 
 


