


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове випробування для всупників, що підвищують кваліфікаційний 

рівень за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» (освітня програма «Електромобілі та енергозберігаючі 

технології») базується на основних курсах, які входять в підготовку бакалаврів. 

 

Мета фахового випробування: перевірка та оцінка знань вступників з 

професійно-орієнтованих дисциплін і дисциплін за вибором вищого 

навчального закладу. Це необхідно для підготовка фахівців до виконання 

майбутніх професійних завдань в галузі електричних систем та комплексів 

автотранспортних засобів. 

 

Вступник повинен знати: 

 основні закони та методи розрахунку електричних та магнітних лінійних та 

нелінійних схем в встановлених та перехідному режимах при постійної, 

синусоїдної, трифазної напрузі 

 структурні складові електроприводу, його різновиди та елементи; 

 властивості основних електричних та магнітних елементів 

 механічні характеристики виробничих механізмів і електричних двигунів, 

як постійного так і змінного струму в складі електроприводу; 

 гальмівні режими роботи електропривода на базі електричних двигунів 

постійного та змінного струму, а також вентильних двигунів; 

 основні принципи регулювання кутової швидкості електроприводів; 

 основи перехідних режимів в електроприводі постійного та змінного 

струмів; 

 принципи розрахунку механічних характеристик електродвигунів для 

електропривода та динамічних механічних характеристик в різних режимах 

роботи, а також пускових і гальмівних реостатів; 

 сучасну елементну базу електронних приладів та систем, їхні конструктивні 

та технологічні особливості, принципи роботи та застосування; 

 властивості та технічні характеристики електронних компонентів, що 

випускаються промисловістю; 

 принципи побудови інтегральних мікросхем та мікропроцесорів, фізичні 

процеси, що відбуваються в них; 



 задачі, що вирішуються за допомогою аналогових та цифрових електронних 

приладів з урахуванням специфіки їх застосування в електронних схемах 

автомобілів та тракторів; 

 основні методи аналізу та синтезу аналогових та цифрових електронних 

схем; 

  місце, роль та призначення електричних машин у сучасних транспортно; 

 принципи дії, загальні та спеціальні властивості, характеристики і основні 

параметри електричних машин. 

 

Вступник повинен вміти: 

 самостійно  визначати махові моменти та моменти інерції виконавчих 

механізмів;  

 самостійно розраховувати лінійні електричні кола постійної, синусоїдної, 

трифазної напрузі ; 

 застосовувати програмні засоби для виконання електротехнічних  

розрахунків; 

 розраховувати і будувати власні механічні та швидкісні характеристики для 

електричних двигунів електропривода; 

 вибирати та розраховувати пускові реостати для визначених типів 

електричних двигунів; 

 визначати швидкість обертання ротора електричного двигуна та величину 

додаткового опору в якірному колі електропривода постійного струму; 

 визначати час пуску, гальмування та реверсу електропривода; 

 розраховувати характеристики електричних двигунів в перехідних режимах 

роботи електропривода; 

  самостійно розраховувати основні вузли аналогових електронних схем: 

випрямлячі, фільтри, стабілізатори, підсилювачі, генератори;  

  конструювати найпростіші цифрові схеми та прилади;  

  знаходити несправності в електронних схемах та усувати їх;  

 аналізувати, здійснювати настройку та регулювання електронних та 

мікропроцесорних приладів в відповідності зі схемами та технічними 

вимогами;  

  застосовувати ЕОМ для виконання електротехнічних розрахунків; 

 самостійно виконувати дослідження та випробування електричних машин; 

 вірно вибрати тип електричних машин для рішення конкретних науково-

технічних проблем. 

 проводити розрахунки основних характеристик електричних машин за їх 

теоретичними та експериментальними даними. 



ПИТАННЯ З ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1. Теоретичні основи електротехніки 

 

Закони лінійних електричних кіл. Методи розрахунку нерозгалужених 

лінійних електричних кіл. Методи розрахунку розгалужених лінійних 

електричних кіл. Методи розрахунку складних лінійних електричних кіл. 

Принципи лінійних електричних кіл. Графоаналітичний метод розрахунку 

нелінійних кіл. Аналітичний метод розрахунку нелінійних кіл. Магнітні кола та 

електромагнітні явища. Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального 

струму. Розрахунок лінійних електричних кіл синусоїдального струму. 

Резонанс у електричних колах синусоїдального струму. Електричні кола зі 

взаємної індуктивністю. Трьохфазні електричні кола. Схеми з’єднання фаз 

джерел та приймачів. Розрахунок трьохфазних кіл. Перехідні процеси у 

електричних колах. Диференціальні рівняння для перехідних струмів. 

Розрахунок перехідних процесів у електричних колах постійного струму. 

Перехідні процеси у колах змінного струму. Розрахунок перехідних процесів 

операторним методом. Електричні кола несинусоїдального струму. 

 

2. Елементна база електронних пристроїв 
 

Пасивні елементи електроніки, класифікація, основні параметри, 

особливості використання. Резистори спеціального призначення. Послідовне і 

паралельне з’єднання RLC. Постійна часу. Інтегруючі і диференціюючі кола. 

Затухання і підсилення електричних сигналів. Фільтри електричних сигналів. 

Електрофізичні властивості напівпровідника. Зонна діаграма напівпровідника. 

Процеси появи і зникнення пари електрон-дірка. Домішкова електропровідність 

напівпровідника. Концентрація домішки. Контакт двох напівпровідників p і n-

типів. Струм через p-n перехід в прямому і зворотному включені. Пробій p-

n переходу. Температурні і частотні властивості p-n переходу. 

Напівпровідникові діоди, класифікація, призначення, особливості 

використання. Оптоелектронні пристрої. Біполярні транзистори. Схеми 

включення біполярних транзисторів. Вхідні і вихідні характеристики 

біполярного транзистора. Польові транзистори, класифікація, принцип роботи. 

Силові електронні ключі MOSFET і IGBT. Тиристори, класифікація, принцип 

роботи. 
 

3. Електроніка і мікросхемотехніка 
 

Пасивні та активні компоненти електронних пристроїв. Аналогові та 

цифрові інтегральні мікросхеми. Підсилювачі електричних сигналів, 

класифікація, основні характеристики. Амплітудна, амплітудно-частотна і 

фазочастотна характеристики. Основні положення теорії зворотного зв'язку. 

Умови стійкості підсилювачів електричних сигналів. Схемотехніка 

підсилювачів електричних сигналів. Підсилюючі каскади на транзисторах. 

Операційні підсилювачі. Коефіцієнт підсилення, вхідний і вихідний опори. 



Використання операційних підсилювачів для перетворення сигналів. Лінійні 

схеми на операційних підсилювачах. Інтегруючі та диференціюючі пристрої. 

Аналогові пристрої, що виконують математичні операції. Релаксаційні 

генератори. Квантування електричних сигналів. Дискретизація та кодування 

електричних сигналів. Десяткова, двійкова, восьмерична і шістнадцятирічна 

системи числення. Логічні функції і логічні змінні. Способи завдання логічних 

функцій. Основні операції булевої алгебри. Інтегральні мікросхеми цифрової 

логіки. Диз’юнктивна нормальна форма. Кон’юнктивна нормальна форма. 

Мінімізація логічних функцій. Комбінаційні схеми, їх синтез та використання. 

Цифрові автомати. Тригери, регістри та лічильники. Запам’ятовуючі пристрої. 

Мікропроцесори. 

 

4. Електричні машини 
 

Принцип роботи електричних машин постійного струму. Конструкційні 

особливості машин постійного струму. Оборотність електричних машин 

постійного струму. Схеми збудження і характеристики машин постійного 

струму. Явище реакції якоря. Машини змінного струму. Рівняння електричного 

стану і схема заміщення синхронного генератора. Трансформатори, 

класифікація, принцип роботи, особливості конструкції. Приведені параметри 

трансформатора. Режим роботи вимірювальних трансформаторів струму і 

напруги. Векторна діаграма ідеалізованого трансформатора. З'єднання обмоток 

трифазних трансформаторів. Обертове магнітне поле. Асинхронний трифазний 

двигун, класифікація, принцип роботи, особливості конструкції. Особливості 

пуску трифазного асинхронного двигуна. Робота трифазного асинхронного 

двигуна від однофазної мережі. Реверсування електричних двигунів. 
 

5. Теорія електропривода 
 

Визначення автоматизованого електропривода, класифікація 

електроприводів. Структурна і кінематична схема електропривода. Механічні 

характеристики виробничих механізмів і електричних двигунів. Поняття 

статичної стійкості електричного приводу. Механічні характеристики двигуна 

постійного струму. Вплив опору якірного кола на швидкість двигуна 

електропривода. Механічні характеристики двигуна постійного струму в 

гальмівних режимах. Механічні характеристики асинхронного двигуна. 

Гальмування асинхронного двигуна з віддачею енергії в мережу. Гальмування 

противмиканням. Динамічне гальмування асинхронного двигуна. Схема 

включення і механічна характеристика синхронного двигуна. Методи 

регулювання кутової швидкості електроприводів. Система генератор-двигун. 

Регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна. Імпульсний метод 

регулювання швидкості обертання електродвигунів. Перехідні процеси в 

електроприводі. Рівняння руху електропривода. Визначення часу пуску та 

гальмування двигуна. Способи зменшення втрат енергії в приводах при 

перехідних режимах. Режим теплової рівноваги. Чинники, що впливають на 

вибір двигуна. Коефіцієнт перевантаження двигуна по моменту. 



6. Мікропроцесорна техніка 

 

Роль мікропроцесорних пристроїв в сучасних транспортних засобах. 

Способи позначення чисел в системах числення. Арифметичні операції в 

двійковій системі. Від’ємні числа в двійковій системі. Логічні елементи. 

Пристрої зберігання інформації. Дільники частоти і лічильники. Таймери. 

Структурна схема мікропроцесорної системи. Поняття архітектури 

мікропроцесора. Види пам'яті. Процесор і цифрові шини. Команди 

мікропроцесора. Команди умовного і безумовного переходу. Команди 

організації циклу. Команди переходу до підпрограми. Механізм переривань. 

Прямий доступ до пам'яті. Мікроконтроллери. Структура мікроконтролера 

сімейства МК 51. Синхронізація мікропроцесора. Призначення і склад 

арифметико-логічного пристрою. Пам'ять даних і пам'ять програм. Стекова 

пам'ять, призначення і організація. Режими зменшеного енергоспоживання. 

Порти введення виводу, їх призначення, організація і альтернативні функції. 

Периферійні пристрої. Блок таймерів/лічильників. Система переривань. 

Способи програмування Flash і EEPROM. 

 

7. Діагностика електрообладнання АТЗ 

 

Основні положення предмету технічної діагностики. Побудова та аналіз 

діагностичних моделей електричних систем. Методи визначення діагностичних 

тестів та побудування алгоритмів діагностування. Загальна характеристика 

засобів діагностування. Методи та засоби вимірювання діагностичних 

параметрів. Методика побудови алгоритмів діагностування за різними 

критеріями оптимізації. Визначення пошкоджень в системах 

електрообладнання на підставі симптомів їх прояви. Діагностування 

електрообладнання в електровідділенні. Засоби діагностування потрібні для 

локалізації пошкодження. Нормативні значення діагностичних параметрів 

систем електрообладнання. Несправності, симптоми, додаткові ознаки та 

методи визначення місця пошкодження у системах електропостачання, пуску, 

запалювання, контрольно-вимірювальних приладів. 

 

Типові задачі 

 

1. В чому полягає процес виробництва електроенергії на атомних 

електростанціях ? 

2. Перетворення механічної енергії в електричну здійснюється .. 

3. Чому передачу електроенергії  на  великі  відстані  здійснюють при 

високій  напрузі? 

4. Для чого призначений трансформатор? 

5. Як називається механічний перетворювач частоти, конструктивно 

об’єднаний з якорем електричної машини?  

6. Асинхронні машини – це? 



7. Чим враховують зменшення ЕРС обмотки АД у виразі для амплітуди 

сумарної ЕРС? 

8. Від чого залежить магнітний потік в асинхронній машині? 

9. Коли частота струму в дротах обмотки ротора має найбільше значення?  

10. Ротори синхронних машин поділяються на…  

11. В чому полягає призначення автоматизованого електроприводу? 

12. Груповий електропривод - це такий ЕП, який…? 

13. За родом передавального пристрою передачі ЕП класифікується на? 

14. Основні закономірності рухи складних механічних систем ЕП 

визначаються? 

15. Момент опору механізму Мс,м, що виникає на валу робочої машини включає 

в себе? 

16. Моменти опору можна розділити на дві категорії, а саме? 

17. Моменти, які змінюють свій знак при зміні напрямку обертання, 

називаються? 

18. Моменти, що зберігають свій знак при зміні напрямку обертання, 

називаються? 

19. На підставі чого приведення моментів опору від однієї осі обертання до 

іншої може бути здійснено? 

20. Момент інерції в ЕП визначається? 

21. Біполярний транзистор називається біполярним тому що? 

22. Який режим біполярного транзистора назівають активний? 

23. Схему включення транзистора зі спільним колектором (СК) ще називають?  

24. Що таке інжекція?  

25. Скільки областей напівпровідника і скільки p-n переходів містить 

біполярний транзистор і як називаються його виводи?  

26. Польові транзистори ще називаються?  

27. За завдяки чому управляються польові транзистори? 

28. Явищем інверсія електропровідності називається?  

29. Які логічні елементи характеризуються найменшим енергоспоживанням в 

статичному режимі?  

30. Для чого призначений цифро-аналоговий перетворювач?  

 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
 

Після перевірки розв’язання всіх завдань визначається сума нарахованих 

балів за шкалою від 100 до 200 балів. Правильна відповідь на тестове запитання 

оцінюється в 5 бали. Максимальна кількість балів складає 200 балів. При 

цьому, кількість балів фахового вступного випробування для вступу на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб складає не менше 100 балів 

та 140 балів для вступу на навчання за державним замовленням. 
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