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Вступ 2 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на співбесіду 

2. Порядок проведення співбесіди 
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3. Перелік тем та питань із дисциплін, що виносяться на співбесіду 3 

4. Рекомендована література для підготовки до співбесіди 5 
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ВСТУП 

 

Додаткове вступне випробування (співбесіда) проводиться для 

визначення рівня кваліфікації вступника на основі раніше здобутих рівнів 

вищої освіти з іншої спеціальності ОС бакалавра / ОКР спеціаліста чи 

ОС магістра та його можливості брати участь у конкурсному відборі. 

До участі у співбесіді допускаються вступники, які дотрималися всіх 

норм і правил, передбачених чинним законодавством, Правилами прийому до 

Криворізького національного університету, Положенням про організацію 

прийому на навчання для здобуття ступеня «магістр».  

 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

Запитання, що запропоновані в програмі співбесіди для проведення 

додаткового вступного випробування для прийому на навчання за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

освітньо-професійної програми «Системи електропостачання промислових 

підприємств, міст і локальних об’єктів» з метою здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на основі раніше здобутих рівнів вищої 

освіти з іншої спеціальності ОС бакалавра / ОКР спеціаліста чи ОС магістра, 

орієнтовані на підготовленість і вмотивованість вступника, за результатами 

яких ухвалюється протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації 

до фахового вступного випробування. 

Відповіді на них не передбачають написання складних формул, які не 

можна відтворити шляхом логічних міркувань, і зображення складних схем 

тощо, але повинні продемонструвати професійну ерудицію вступника.  

Базовими дисциплінами для співбесіди визначені такі: 

 

1. «Електричні кола постійного струму». 

2. «Електричні кола змінного струму». 

3. «Електричні вимірювання». 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Додаткове вступне випробування проводиться в письмовій формі згідно із 

Правилами прийому до Криворізького національного університету та 

Положеннями про організацію прийому на навчання до КНУ за освітнім ступенем 

«магістр» у формі співбесіди за білетами.  
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3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

Таблиця 3.1 

Перелік тем та питань співбесіди 

№ 

з/п 

Дисципліна Теми та питання 

1. Електричні 

кола 

постійного 

струму 

1. Електричне поле. Основні характеристики електричного 

поля: напруженість, потенціал електричного поля в певній 

точці поля, електрична напруга. 

2. Конденсатор. Властивості конденсатора. Ємність 

конденсатора. Способи з’єднання конденсаторів. 

3. Електричне коло постійного струму. Призначення. 

Основні елементи електричного кола. Умовний та дійсний 

напрямок струму. 

4. Закон Ома для ділянки кола й для всього кола. 

5. Електрорушійна сила джерела живлення та напруга на 

його затискачах. Режими роботи джерела електричної 

енергії: холостий хід, коротке замикання, робочий режим. 

6. Закон Джоуля – Ленца. Потужність та енергія 

електричного кола.  

7. Закони Кірхгофа. Розрахунок основних параметрів 

електричних кіл постійного струму. 

8. Електричний опір. Послідовне та паралельне з’єднання 

резисторів. 

9. Магнітне поле струму. Основні параметри магнітного 

поля: В, µ, Ф, Н. 

10. Застосування правила свердлика, правила лівої руки. 

Електромагнітна сила F. 

11. Явище електромагнітної індукції. Правило правої руки. 

ЕРС, індукована в контурі. 

12. Будова й принцип дії електричної машини постійного 

струму: магнітне коло, колектор, обмотка якоря. 

13. Електродвигуни постійного струму: загальні відомості: 

двигун паралельного збудження і двигун послідовного та 

змішаного збудження 

2. Електричні 

кола 

змінного 

струму 

14. Змінний струм: визначення; одержання синусоїдних ЕРС 

і струму, їхнє рівняння і графіки. Характеристики 

синусоїдних величин: амплітуда, фаза, початкова фаза, 

кутова частота, період, частота, миттєві величини. 

Середньоквадратична й середня величини змінного струму. 

15. Векторна діаграма і її обгрунтування. Зображення 

синусоїдної величини двома способами. 
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16. Елементи й параметри електричних кіл змінного струму. 

Коло з активним опором, коло з індуктивністю, коло з 

ємністю, рівняння і графіки струму та напруги, векторні 

діаграми. 

17. Потужність: активна й реактивна; їхнє визначення в 

кожному колі. Коло з активними й реактивними елементами: 

індуктивна котушка й конденсатор; рівняння, графіки, 

векторні діаграми; визначення струму по заданій напрузі й 

напруги по заданому струму; активні та реактивні опори. 

18. Трикутники опорів, потужностей. Нерозгалужене коло 

змінного струму, векторна діаграма, розрахункові формули. 

19. Розгалужене коло змінного струму: векторна діаграма, 

розрахункові формули. 

20. Трифазна система електричних кіл, трифазне коло. 

3'єднання обмоток трифазних генераторів електричної 

енергії: трифазна симетрична система ЕРС, з'єднання 

обмоток генератора зіркою; з'єднання обмоток генератора 

трикутником; фазні та лінійні напруги, співвідношення між 

ними. 

21. 3'єднання електроспоживачів зіркою. Чотирипровідне 

трифазне коло, роль нульового проводу; короткі відомості 

про аварійні режими в трифазних колах; фазні та лінійні 

струми й співвідношення між ними. 

22. 3'єднання електроспоживачів трикутником. Трипровідне 

трифазне коло, фазні та лінійні струми й співвідношення між 

ними. 

23. Призначення трансформаторів. Принцип дії та будова 

однофазного трансформатора. 

24. Коефіцієнт трансформації. ЕРС обмоток, номінальні 

величини, ККД трансформатора, утрата енергії, коефіцієнт 

навантаження. 

25. Режими роботи трансформатора: холостий хід, режим 

короткого замикання, робочий режим. 

26. Призначення машин змінного струму та їхня 

класифікація. Одержання обертового магнітного поля в 

трифазних асинхронних двигунах і генераторах. 

27. Будова машин змінного струму: статор електродвигуна і 

його обмотки, ротор електродвигуна та його обмотки. 

28. Принцип роботи трифазного асинхронного двигуна. 

Частота обертання магнітного поля статора та частота 

обертання ротора. Ковзання.  

29. Утрата енергії і ККД асинхронного електродвигуна 

3. Електричні 

вимірювання 
30. Вимірювання постійного струму та напруги.  

31. Вимірювання змінного струму та напруги.  
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32. Вимірювання струму та напруги в трифазних колах. 

33. Вимірювання параметрів неелектричних величин. 

Загальні відомості про вимірювання неелектричних величин 

вимір електричних величин 
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