
 



 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

Програма розроблена для комплексних фахових вступних випробувань 

осіб, які вступають  на навчання до Поліського національного університету 

для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти із спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».  

Метою фахових вступних випробувань є визначення рівня знань та 

вмінь і достатності їх для наступного опанування здобувачами освітньої 

програми фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти із 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Фахове вступне випробування для здобувачів неспоріднених 

спеціальностей включає також додаткові питання з «Основ 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки». 

Абітурієнти, які вступають на навчання до Поліського національного 

університету для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

основі базової вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, попередньо 

складають додатковий іспит. За умови успішного проходження додаткового 

вступного випробування абітурієнти допускаються до подальших вступних 

випробувань.  

Додаткове вступне випробування проводиться з метою перевірки 

якості загально-професійної й спеціальної підготовки потенційних студентів 

і дозволяє виявити й оцінити готовність вступника до вирішення 

професійних завдань та до науково-практичної діяльності.  

Програма і форма додаткового вступного іспиту є єдиною для всіх 

вступників, які не мають базової вищої освіти за спорідненими 

спеціальностями. 



 

 

 

Програма додаткового іспиту з «Основ електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки» 

 

1. Теоретичні основи електротехніки. Електричне поле і його 

характеристика. Закон Кулона. Напруженість електричного поля. 

Діелектрики і провідники в електричному полі. Робота сил електричного 

поля, електрична напруга і потенціал. Електрична ємність провідника і 

конденсатора. Фізичні процеси в електричних колах. Закон Ома. 

Електричний опір, залежність опору від температури. Електрорушійна сила 

джерела електроенергії. Електричне коло і основні його елементи, їх схеми 

заміщення. Робота і потужність електричного струму, баланс потужностей. 

Перетворення електричної енергії. Закон Джоуля-Ленца. Режими роботи 

електричних кіл. Елементи електричного кола: вітка, вузол, контур. Правила 

Кірхгофа. Магнітне поле постійного струму, основні параметри і визначення. 

Закон Ампера. Магнітні властивості речовин. Намагнічування феромагнітних 

матеріалів, магнітний гістерезис. Енергія магнітного поля. Індуктивність і її 

визначення. Взаємна індуктивність. Постійні магніти. Явище 

електромагнітної індукції. Правило правої руки, правило Ленца. Принцип дії 

генератора. Перетворення електричної енергії в механічну. Явище 

самоіндукції, електрорушійна сила самоіндукції. Вихрові струми. Явище 

взаємоіндукції, електрорушійна сила взаємоіндукції. Основні поняття про 

змінний струм. Добування синусоїдної е.р.с. Рівняння та графіки синусоїдних 

величин. Поняття про фазу, початкову фазу. Векторні діаграми. Дії з 

векторами. Діюче і середнє значення синусоїдального струму. Коло змінного 

струму з активним опором. Активна потужність. Коло змінного струму з 

індуктивністю. Реактивна потужність індуктивного характеру. Коло змінного 

струму з ємністю. Реактивна потужність ємнісного характеру. З'єднання фаз 

джерел енергії зіркою та трикутником. Властивості цих з'єднань. 

2. Основи електричних машин. Застосування основних законів 

електротехніки до теорії електричних машин. Будова машин постійного 

струму. Принцип зворотності. Принцип дії генератора постійного струму. 

Основні елементи обмоток. Системи збудження машин постійного струму. 

Генератори незалежного збудження і їх характеристика. Самозбудження 

генераторів. Характеристика генераторів паралельного і змішаного 

збудження. Принцип дії двигуна постійного струму. Рівняння рівноваги е.р.с. 

та моментів. Пуск в хід, зміна напряму обертання і регулювання частоти 

обертання двигунів постійного струму. Двигуни паралельного, послідовного і 

змішаного збудження, робочі та механічні характеристики, застосування. 

Енергетичні діаграми генератора та двигуна.  



 

 

Визначення к.к.д. генератора і двигуна. Призначення трансформаторів і 

основні визначення, принцип дії трансформатора, коефіцієнт трансформації. 

Класифікація трансформаторів. Номінальні величини. Типи 

трансформаторів. Регулювання напруги трансформатора. Будова 

трансформаторів: магнітопроводи, обмотки, баки, пристрої охолодження, 

перемикачі напруги, вводи. Обладнання для обслуговування та захисту 

трансформаторів. Схеми з'єднання обмоток трифазних трансформаторів: 

зірка, трикутник, зигзаг. Поняття про початок і кінець обмоток, напрям е.р.с. 

Векторні діаграми е.р.с. первинної і вторинної обмоток різних груп 

з'єднання. Будова і принцип дії синхронних генераторів. Основні визначення. 

Елементи конструкції: статор, ротор, збудник. Принцип дії синхронного 

двигуна. Робочі характеристики синхронного двигуна. Пуск в хід 

синхронного двигуна. Застосування синхронних двигунів. Втрати і к.к.д. 

синхронних машин. Будова і принцип дії асинхронних двигунів. Основні 

визначення. Типи роторів. Режим роботи: двигунний, генераторний, 

гальмівний. Енергетична діаграма асинхронного двигуна. Механічна 

характеристика асинхронного двигуна. Номінальний, максимальний та 

пусковий моменти. Критичне ковзання. Прямий пуск при номінальній 

напрузі та пуск у хід при зниженій напрузі асинхронних короткозамкнених 

двигунів. Пуск двигуна з фазним ротором. Регулювання частоти обертання. 

Зміна напряму обертання і гальмування асинхронних двигунів. Порівняння 

різних способів регулювання частоти обертання. 

3. Електротехнології. Загальні принципи перетворення електричної 

енергії в теплову. Класифікація електронагрівальних установок за способом 

нагріву й іншими ознаками. Електронагрівання опором. Фізичні основи 

електронагрівання опором. Пряме нагрівання опором. Фізична природа і 

властивості електричної дуги. Електрозварювальне обладнання. Вимоги до 

джерел живлення для дугового зварювання. Умови стійкого горіння 

зварювальної дуги. Зварювальні трансформатори. Індукційне нагрівання. 

Фізичні основи індукційного нагрівання. Принципи і пристрої індукційного 

нагрівання струмами промислової частоти. Класифікація водонагрівників і 

котлів. Елементні, електродні водонагрівники. Призначення, будова, технічні 

характеристики, застосування, принципи керування. Електричні водогрійні і 

парові котли. Будова, призначення, принцип дії. Параметри мікроклімату.  

Системи і види електроопалення приміщень, принципи виконання. 

Електротермічне обладнання систем загального електроопалення. 

Особливості виконання електрокалориферних установок, припливно-

витяжних установок, тепловентиляторів, теплоакумулюючих установок.  

 

 



 

 

 

Установки променевого обігрівання. Електричні інкубатори. 

Електрообладнання і принципи керування. Види і способи 

електрообігрівання ґрунту, повітря. Компресорні холодильні машини, їх 

будова, принцип дії. 

 

 


