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ВСТУП 

 

 

Метою співбесіди оцінка рівня підготовки вступника до навчання за ступенем 

«магістр» на основі ступеня «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст» здобутих за  

іншими спеціальностями чи напрямами підготовки.» 

Завданням співбесіди - встановлення фактичної відповідності рівня 

підготовки вступника вимогам до навчання для опанування ступеня «магістр» за 

спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-

професійної програми  «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». 

Вимоги до рівня підготовки вступників. Для успішного засвоєння ступеня 

«магістр» вступники інших спеціальностей повинні інформативно підготуватись в 

обсязі базової вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка та проявити здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі дисциплін професійного спрямування. Обов’язковою умовою є 

вільне володіння державною мовою. 
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1. Перелік дисциплін, що виносяться на співбесіду 

 

 

1. «Промислова електроніка». 

2. «Електропривод». 

3. «Системи керування електроприводами». 

4. «Перетворювальна техніка в електричних системах та комплексах». 

 

2. Порядок проведення співбесіди 

 

 Співбесіда проводиться в усній формі.  

Форма проведення співбесіди спрямована на створення сприятливих умов 

для об’єктивності оцінювання знань вступників. Порядок проведення співбесіди 

регламентується Правилами прийому до вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет» у 2021 році. Результати співбесіди 

заносяться до протоколу співбесіди як «зараховано» або «не зараховано». До 

фахового випробування допускаються ті випускники, які отримали при проведенні 

співбесіди результат «зараховано» . 

 

3. Перелік тем, що виносяться на співбесіду 

 

«Електроніка 

та мікросхемо- 

техніка 

1.Напівпровідникові матеріали. p- і n-провідність. Електрично-

дірковий перехід і його властивості. 

2.Напівпровідникові резистори.Варистори. Терморезистори: 

термістори і позистори. Фоторезистори. Тензорезистори. Лінійні 

резистори. Перетворювачі Холла. 

3.Напівпровідникові діоди. Побудова та принцип дії діода.  

Спеціальні типи напівпровідникових діодів: стабілітрони, 

фотодіоди, світлодіоди, тунельні діоди, варікапи. 

4. Біполярні транзистори. Побудова та принцип дії транзистора. 

Основні схеми вмикання і статичні характеристики біполярного 

транзистора. 

5. Біполярний транзистор як активний чотириполюсник. (h-

параметри). Основні режими роботи біполярного транзистора. 

6. Уніполярні (польові) транзистори. Польові транзистори з 

керуючим р-n переходом. Побудова та принцип дії транзистора. 
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«Теорія 

електро-

привода» 

1. Розрахунок діаграм швидкості та моменту механізмів 

циклічної дії. 

2. Багатомасові механічні системи електропривода (ЕП). 

Розрахунок еквівалентних моментів та сил навантаження, 

моментів інерції та інерційних мас (відносно валу двигуна). 

3. Аналіз режимів роботи ЕП з позицій перетворення енергії. 

4. Розрахунок параметрів двигуна постійного струму (ДПС) 

незалежного збудження (НЗ) та ДПС послідовного збудження 

(ПЗ). 

5. Регулювання частоти обертання ДПС НЗ та ДПС ПЗ. 

6. Особливості реалізації та характеристики ДПС ПЗ у 

гальмівних режимах. 

7. Природні та штучні електромеханічні та механічні 

характеристики електродвигунів. 

8. Рівняння руху ЕП (для обертального та поступального руху). 

Аналіз характеру руху ЕП на основі рівняння руху. 

«Системи      

керування 

електроприво

дами» 

1.Основи побудови систем керування електроприводами. 

 2. Алгоритм функціонування, класифікація систем керування 

електроприводами (СКЕП) за призначенням.  

3. Алгоритм керування й принципи побудови СКЕП.  

4. Якість процесу керування в перехідному та усталеному 

режимах.  

5. Статичні та динамічні похибки СКЕП.  

6. Структурні перетворення в СКЕП.  

7. Особливості побудови статичних СКЕП.  

8. Особливості побудови астатичних СКЕП.  

9. Математичний опис систем керування електроприводами.  

 

«Силові 

перетворювачі 

автоматизо-

ваних 

електро-

приводів» 

1.Призначення й класифікація силових перетворювачів для 

автоматизованого електроприводу.  

2.Комутація струмів керованого випрямляча.  

3.Особливості електромагнітних процесів несиметричних 

мостових схем.  

4.Двомостові несиметричні схеми.  

5.Принципи формування еквівалентного 12-фазного режиму 

перетворювача.  

6.Режими роботи m-фазного випрямляча на зустрічну ЕРС. 
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