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1. Мета вступного фахового випробування 

 

Мета вступного фахового випробування – з’ясування рівня знань та вмінь, 

необхідних абітурієнтам для опанування ними програм бакалавра за відповідною 

спеціальністю та проходження конкурсу. Завданням вступного іспиту є: оцінка 

теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін фундаментального циклу та 

професійно-орієнтованої фахової підготовки молодшого спеціаліста; виявлення рівня та 

глибини практичних умінь та навичок; визначення здатності до застосування набутих 

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

 

 

2. Характеристика змісту програм  

 

Програма вступних випробувань охоплює коло питань, які в сукупності  

характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатися в ЧНТУ з метою 

одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом  

6.050701«Електротехніка та електротехнології» на базі навчальних планів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: 

1. Засоби вимірювання; 

2. Похибки вимірювань; 

3. Методи вимірювання; 

4. Вимірювання струму та напруги; 

5. Вимірювання опору; 

6. Вимірювання індуктивності та ємності; 

7. Вимірювання потужності, частоти та коефіцієнту потужності; 

8. Вимірювання електричної енергії; 

9. Загальна фізична основа задач теорії електричних кіл; 

10. Електрична напруга і е.р.с.; 

11. Елементи електричних кіл; 

12. Активні і пасивні електричні кола; 

13. Закони електричних кіл при дії постійного струму; 

14. Символічний метод розрахунку електричних кіл; 

15. Векторні діаграми; 

16. Синусоїдальний струм у колі з послідовним і паралельним з'єднаннями R, L і 

C; 

17. Комплексні опір і провідність; 

18. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі; 

19. Активна, реактивна і повна потужності; 

20. Миттєва потужність і коливання енергії в колі синусоїдального струму; 

21. Методи розрахунку електричних кіл при змінному струмі; 

22. Баланс потужностей у колі синусоїдального струму; 

23. Конструктивні особливості побудови повітряних та кабельних ліній; 

24. Схеми з’єднання ліній і підстанцій; 

25. Схеми заміщення ліній електропередачі різної напруги та трансформаторів; 

26. Падіння та втрата напруги; 

27. Векторні діаграми струмів та напруг ліній; 

28. Втрати потужності та електроенергії в лініях і трансформаторах; 
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29. Нагрів проводів та кабелів; 

30. Вибір потужності силових трансформаторів; 

31. Вибір перерізів проводів повітряних та кабельних ліній; 

32. Їх перевірка за технічними умовами; 

33. Основні відомості про комутаційні апарати до 1000 В, їх принцип дії 

(контактори, пускачі, рубильники); 

34. Вибір комутаційних апаратів до 1000 В; 

35. Конструкція, принцип дії та основні параметри захисних апаратів до 1000 В 

(автоматичні вимикачі, запобіжники); 

36. Вибір захисних апаратів до 1000 В; 

37. Класифікація, конструкція та принцип дії роз’єднувачів, відокремлювачів та 

короткозамикачів; їх вибір та основні характеристики; 

38. Призначення, конструкція, принцип дії вимикачів навантаження; їх вибір та 

основні характеристики; 

39. Загальні відомості про вимикачі потужності; 

40. Класифікація вимикачів потужності; 

41. Вибір вимикачів потужності. 

 

3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів 

 

Для успішного засвоєння освітньо-професійних програм бакалавра абітурієнти 

повинні мати диплом "молодшого спеціаліста" за вказаними напрямами (див. табл. 3.1) 

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

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

Відбір студентів для зарахування здійснюється на конкурсній основі. 
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Таблиця 3.1 – Перелік спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом 

6.050701«Електротехніка та електротехнології»  

Шифр 

галузі 

Найменування 

галузі знань 

Найменування 

спеціальності 

Код 

спеціальност

і 

0507 Електротехніка 

та 

електромеханіка 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

електростанцій і 

енергосистем 

5.05070101 

будівництво, монтаж і 

експлуатація ліній 

електропередачі 

5.05070102 

електропостачання 5.05070103 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних 

споруд 

5.05070104 

виробництво 

електроосвітлювальних 

приладів і установок 

5.05070105 

монтаж і експлуатація засобів 

диспетчерського та 

технологічного керування 

електричними системами 

5.05070106 

монтаж і експлуатація засобів 

автоматики електричних 

систем   

5.05070107 

монтаж і обслуговування 

електрообладнання 

аеропортів   

5.05070108 

світлотехнічне забезпечення 

видовищних заходів 

5.05070109 
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4. Порядок проведення вступного фахового випробування 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування і охоплюють фахові 

предмети, які передбачені навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за напрямом підготовки «Електротехніка та електротехнології» з 

наступних дисциплін: «Метрологія та вимірювальна техніка», «Теоретичні основи 

електротехніки» («Електротехніка»), «Електричні апарати», «Системи 

електропостачання загального призначення» та «Електричні системи і мережі». 

 

5. Структура екзаменаційного білета 

 

Завдання для вступного фахового випробування для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за галуззю знань підготовки 0507 «Електротехніка та 

електромеханіка» напряму 6.050701«Електротехніка та електротехнології» включає  

- номер білету; 

- 14 тестових завдання з дисциплін «Метрологія та вимірювальна техніка», 

«Теоретичні основи електротехніки» («Електротехніка»), «Електричні апарати», 

«Системи електропостачання загального призначення» та «Електричні системи і 

мережі»; 

- шкала оцінювання (100 бальна). 

 

6. Критерії оцінювання вступного фахового випробування 

 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за 

наступними критеріями: 

Завдання Бали 

Тестові завдання з дисципліни «Метрологія та 

вимірювальна техніка» 
20 

Тестові завдання з дисципліни «Теоретичні основи 

електротехніки» («Електротехніка»)  
20 

Тестові завдання з дисципліни «Електричні апарати» 20 

Тестові завдання з дисципліни «Системи 

електропостачання загального призначення»  
20 

Тестові завдання з дисципліни «Електричні системи і 

мережі» 
20 

Максимальна кількість балів 100 
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