
  



Пояснювальна записка 

Програма фахового вступного випробування складена на базі предметів, які 
вивчали випускники професійно-технічних навчальних закладів (училищ, 
ліцеїв), а саме: «Електротехніки з основами промислової 
електроніки»,«Електроматеріалознавства» «Охорони праці», 
«Спецтехнології». 
 
Абітурієнт повинен знати: 
- основи електротехніки, 
- постійний та змінний струм у обсязі виконаної роботи, 
- принцип дії та будову обслуговуємих електродвигунів, генераторів, 
апаратури розподільчих пристроїв, електромережі та електроприладів, 
високовольтних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторних 
батарей, контролерів, ртутних та кремнійових випрямлячів та іншої 
електроапаратури та електроприладів, 
- конструкцію та призначення пускових і регулюючіх пристроїв, 
- прийоми і способи заміни зрощування та паяння дротів, 
- безпечні прийоми роботи, послідовність розбірання, ремонту і монтажу 
електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин,  
- припої та флюси, 
- провідникові  електроізоляційні матеріали та їх основні характеристикиі 
класифікації, 
- будову і призначення простого та середньої складності контрольно-
вимірювального інструменту та пристроїв, способи вимірювання 
електричних величин, 
- прийоми виявлення та усунення несправностей в електромережах, 
- правила прокладення кабелів у приміщеннях, під землею та на підвісних 
тросах, 
- правила охорони праці і техніці безпеці в обсязі кваліфікаційної групи ІІІ. 
 
Абітурієнт повинен вміти: 

- виконувати нескладні роботи по експлуатації електроустаткування на 
підстанціях з повним вимиканням їх від напруги, оперативні 
перемикання в електромережі, ревізію трансформаторів, вимикачів, 
роз'єднувачів і приволів до них без розбірання конструктивних 
елементів, 

- регулювати навантаження електроустаткування, яке встановлено на 
обслуговуємої дільниці, 



- ремонтувати, заряджати і встановлювати вибухобезпечну апаратуру, 
 
 

- обробляти, зрощувати, ізолювати і паяти дроти, 
- обслуговувати і ремонтувати сонячні і ветрові енергоустановки 

потужністю до 50кВт, 
- брати участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні 

електроустаткування з виконанням робіт з розбірання, складання, 
налагодження та обслуговування електричних приладів 
електромагнітних, магнітоелектричних та електродинамічних систем, 

- ремонтувати трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, 
магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру, 

- виконувати окремі складні ремонтні роботи під керівництвом 
електромонтерів вищої кваліфікації, 

- виконувати такелажні операції із застосуванням кранів та інших 
вантажепід'ємних машин, 

- брати участь у прокладенні трас кабельних і повітряних ліній 
електропередач, 

- заряджати та обслуговувати акумуляторні батареї, 
- фарбувати зовнішні частини приладів і електроустаткування,  
- реконструювати електроустаткування, 
- обробляти за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, 

фібру тощо, 
- перевіряти маркування і читати прості монтажні і принципові схеми, 
- виявляти і усувати відмовлення, несправності і пошкодження 

електроустаткування з прстими схемами вмикання. 
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                                                   П р о г р а м а 

        Програма фахових випробувань абітурієнтів, які вступають на   

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд. 

для навчання на основі інтегрованих навчальних планів підготовки фахових 

молодших бакалаврів відповідного напряму і базується на робочих 

програмах дисциплін: 

 

        Електропостачання підприємств і цивільних споруд 

        Теоретичні основи електротехніки 

        Охорона праці 

        Електричні машини 

        Електробезпека 

         

                                    Основні питання з дисциплін: 

,,Електропостачання підприємств і цивільних споруд” 

1. Передача електроенергії. Структура та призначення електричних 

систем. Повітряні та кабельні лінії електропередач.Вибір 

електричних мереж. 

2. Споживання електроенергії. Класифікація споживачів 

електроенергії. Цехові трансформаторні підстанції. Головні 

знижувальні підстанції, їх призначення. Схеми і конструктивне 

виконання РП напругою вище 1000В, до 1000В. 

3. Захист електромереж і устаткування напругою вище та до 1000В 

від дії струмів к.з. Захист окремих елементів системи 

електропостачання. Види захисту від к.з. Визначення струмів уставок 

захисних апаратів. Перевірка електричних мереж на відповідність 

вибраному апарату, струм захисту. 



4. Облік електроенергії. Вимоги до обліку електроенергії. Режими 

нейтралі. 

5. Заземлюючі пристрої. Захисне заземлення в електроустановках 

вище та до  

1000В. Опори розтікання струму. Розрахунок захисного заземлення. 

6. Перенапруга внутрішня. Атмосферна. Загальні відомості про 

захист електроустаткування та електричних мереж від перенапруги. 

Стержневий блискавко захист підстанцій, споруджень, будинків. 

Захист повітряних ліній. 

 

              ,,Теоретичні основи електротехніки” 

 

1. Електричні кола постійного струму. Електричне поле і його основні 

характеристики. Енергія електричного поля. Електричний струм в 

провідниках. Електричний опір. Закон Ома. Схеми електричних кіл. 

Елементи схем електричних кіл: вузол, гілка, контур. Послідовне, 

паралельне, змішане з‘єднання пасивних елементів. 

2. Електричні кола змінного струму. Поняття про змінний струм. Кола 

з активним опором, індуктивністю, ємністю. Послідовне та паралельне 

з‘єднання елементів кіл змінного струму.  

3. Трифазні кола. Загальні відомості про трифазні системи. Потужності 

трифазного кола. З‘єднання обмоток генератора зіркою, трикутником. 

 

                              ,,Охорона праці” 

 

1. Основи безпеки праці. Загальні вимоги безпеки до технологічного 

обладнання та процесів. Безпека при експлуатації систем під тиском і 

кріогенної техніки. Безпека при вантажно- розвантажувальних роботах 

і на транспорті. 



2. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Загальні положення. 

Повітря робочої зони, вентиляція виробничих приміщень. Шумові 

виробничі фактори Захист від них. 

 

3. Надання медичної допомоги. Послідовність та засоби надання 

допомоги. Надання допомоги при витратах свідомості і шоку. 

Транспортування потерпілого. Основні вимоги до транспортування. 

 

                                ,,Електричні машини” 

 

1. Електричні машини постійного струму та трансформатори. 

Колекторні машини: будова, Принцип дії, обмотки якоря, магнітне 

поле, комутація. Колекторні генератори постійного струму. Робочий 

процес трансформатора, схеми та групи з‘єднання обмоток. 

Триобмоткові трансформатори. 

2. Електричні машини змінного струму. Загальні поняття теорії 

безколекторних електричних машин.Конструкція статора та принцип 

виконання обмоток. 

3. Асинхронні електричні машини. Режими роботи, конструкція і 

робочий процес трифазного АД. Пуск і регулювання частоти обертання 

асинхронних двігунів. Однофазні та конденсаторні АД. 

4. Синхронні електричні машини. Принцип дії, характеристика 

синхронніх генераторів.Синхронні двигуни. 

 

                                            ,,Електробезпека” 

 

1. Небезпека ураження людини. Ураження людини електричним 

струмом, види електричних травм. Фактори, що збільшують небезпеку 

ураження людини  



електричним струмом. Електричний опір кола людини. Аналіз 

небезпеки при доторкані до струмоведучих частин під напругою. 

Небезпека замикання на землю, шагова напруга. 

 

2. Захисні заходи при нормальному режимі роботи електроустановки. 

Ізоляція струмопровідних частин, параметри ізоляції, постійний 

контроль ізоляції. Недоступність неізольованих струмопровідних 

частин, вимоги прокладення електричних мереж. Блокування, що 

забезпечують безпеку виконання робіт. Орієнтація в 

електроустановках: надписи, маркування, сигнали, таблички,світові 

сигнали, кольорове маркування. 

3. Захисні заходи при аварійному стані електроустановок. Захисне 

заземлення. Конструкція заземлюючих пристроїв. Контроль технічного 

стану заземлюючих пристроїв. Захисне вимикання. 

4. Електрозахисні засоби безпеки. Виконання робіт в 

електроустановках. Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт 

при та без зняття напруги. Організаційні заходи, що забезпечують 

безпеку виконання робіт. 

5. Надання людині домедичної допомоги при звільненні ії від 

напруги. Надання людині, що попала під напругу домедичної 

допомоги. 
 


