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ВСТУП 

Діяльність фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Електромеханічне 

обладнання енергоємних виробництв» орієнтована на експлуатацію, технічне 

обслуговування та ремонт, діагностику, оптимізацію режимів роботи, дослідження 

та розробку енергоефективних рішень щодо електромеханічного обладнання 

підприємств. Сферою діяльності фахівців є підприємства гірничо-металургійної, 

машинобудівної, хімічної та інших галузей промисловості, а також проектні, 

науково-дослідні, навчальні та комерційні установи та заклади відповідного 

профілю.  

Програма фахового випробування на здобуття ступеня магістра 

електромеханіки базується на системі підготовки бакалавра електромеханіки 

напряму 6.050702 «Електромеханіка» та спеціальності 141  «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань вступників, 

отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін, які передбачені освітньо-

професійною програмою та навчальними планами ступеня «бакалавр». Вступник 

повинен продемонструвати професійно-орієнтовані уміння та знання щодо 

узагальненого об’єкта майбутньої сфери професійної діяльності і здатність 

вирішувати типові фахові завдання.  

До участі у фаховому випробуванні допускаються вступники, які 

дотрималися усіх норм і правил, передбачених  чинним законодавством, згідно з 

Правилами прийому до Криворізького національного університету у 2020 році та 

Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького національного 

університету  за ступенем «магістр». 

  

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН  ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

  

Програма фахового випробування для прийому на навчання з метою здобуття 

ступеня магістра електромеханіки орієнтована на цикли нормативних навчальних 

дисциплін та вибіркових навчальних дисциплін за переліком програми підготовки 

бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою напряму підготовки 

6.050702 «Електромеханіка» та спеціальності 141  «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». Фахове випробування охоплює цикли 

дисциплін загально-професійної підготовки та професійно-орієнтованих дисциплін: 

 

1.1. «Теоретичні основи електротехніки» 

1.2. «Основи метрології та електричних вимірів» 

1.3. «Електричні машини» 

1.4. «Теорія електропривода» 

1.5. «Електропостачання промислових підприємств» 

1.6. «Електроніка та мікросхемотехніка» 

1.7. «Мікропроцесорні засоби в електромеханіці» 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

  

 Фахове  випробування  проводиться  в  письмовій формі  у  відповідності  з 

нормами  чинного  законодавства та  Правилами  прийому до Криворізького 

національного університету у 2020 році та Положенням про організацію прийому на 

навчання до Криворізького національного університету за ступенем «магістр» у 

формі тестування.  Для проведення вступного випробування створюється фахова 

атестаційна комісія. Білет вступного випробування містить 45 питань  (по 15 питань 

кожного рівня складності). Час тестування – 1 астрономічна година 20 хвилин (80 

хвилин). 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Дисципліна Теми та питання 

«Теоретичні основи 

електротехніки» 
1.Основні поняття електричних кіл: коло, елемент, параметр, 

схема, вітка, вузол, контур.  

2. Закони Ома і Кірхгофа. 

3. Методи розрахунку лінійних електричних кіл постійного 

струму: еквівалентних перетворень, законів Кірхгофа, 

контурних струмів, вузлових потенціалів, еквівалентного 

генератора. 

4. Основні поняття кіл синусоїдального струму: миттєве 

значення, амплітуда, фаза, початкова фаза, частота, період. 

5. Символічний метод розрахунку кіл синусоїдального 

струму. 

6. Резонанси струмів і напруг. 

7. Потужності у колах синусоїдального струму: миттєва, 

активна, реактивна, повна, комплексна.  

8. Основні поняття трифазних кіл, з’єднання зіркою і 

трикутником. 

9. Аналіз трифазних кіл: симетричний режим, несиметричне 

навантаження при з’єднанні зіркою і трикутником.  

10. Розрахунок кіл при дії несинусоїдальних ЕРС. 

11. Аналіз перехідних процесів в електричних колах: закони 

комутації, класичний та операторний методи. 

«Основи метрології 

та електричних 

вимірів» 

1. Похибки вимірювань. 

2.  Електромеханічні аналогові прилади. 

3. Цифрові вимірювальні прилади (ЦВП). 

4. Вимірювання електричних та неелектричних величин. 

«Електричні 

 машини» 

1. Машини постійного струму: загальні відомості, обмотки, 

розрахункові співвідношення, реакція якоря, комутація; 

генератори, двигуни. 

2. Трансформатори: принцип дії, конструкція, розрахункові 

співвідношення. 

3. Машини змінного струму: асинхронні, синхронні, 

колекторні, конструкція і принцип дії, загальні та спеціальні 

властивості, характеристики. 
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«Теорія  

електропривода» 

1. Електропривод як основна ланка автоматизованого 

виробництва; класифікація електроприводів; механіка 

електропривода; елементи автоматизованого 

електропривода; функціональна схема автоматизованого 

електропривода. 

2. Розрахунок та вибір потужності електродвигуна для 

виробничого механізму і перевірка нагріву для тривалого 

режиму роботи. 

3. Регульований електропривод постійного та змінного 

струмів; способи отримання бажаних механічних 

характеристик регульованого електропривода.  

«Електропостачання 

промислових 

підприємств» 

1. Характеристики електроприймачів, показники якості 

електричної енергії. 

2. Електричні навантаження та сучасні методи їх визначення; 

вибір перерізу кабельних ліній та провідників; вибір типу 

кабелів і способу прокладання.  

3. Вибір комутаційної апаратури; розрахунок струмів 

короткого замикання.  

4. Схеми розподілу електричної енергії; підстанції 

промислових підприємств та їх основне обладнання; режими 

роботи систем електропостачання; визначення необхідної 

компенсації реактивної потужності. 

Електроніка  та  

мікросхемотехніка 
1. Напівпровідникові діоди. Спеціальні типи 

напівпровідникових діодів: стабілітрони, фотодіоди, світло 

діоди, тунельні діоди, варикапи.  

2. Біполярні транзистори. Уніполярні (польові) транзистори 

з керуючим p-n переходом. Польові транзистори з 

ізольованими затвором (МДН - транзистори) МОН-

транзистори. 

3. Перемикачі, напівпровідникові прилади (тиристори). 

Диністор. Триністор (керований діод). Спеціальні типи 

тиристорів (семістор, фототеристор, двоопераційний 

тиристор, операційний тиристор).      

4. Перетворювальні пристрої. Випрямлячі. Однофазні 

двопівперіодного випрямлячі.  Зовнішні характеристики 

випрямлячів. 

5. Підсилювачі напруги змінного струму та їх класифікація. 

Основні параметри і характеристики підсилювачів. Основні 

режими(класи) роботи підсилювачів. Зворотній зв'язок у 

підсилювачах. 

6. Операційні підсилювачі. Використання ОП. Інвертуючи та 

неінвертуючий ОП, компаратор, тригер Шмітта.  

Мікропроцесорні 

засоби в 

електромеханіці 

1. Обробка аналогового сигналу. Точність обробки 

аналогових сигналів. Затримки при перетворюванні 

сигналів.Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) та 

аналогово-цифрові перетворювачі (АЦП). 

2. Інтерфейси послідовного обміну. Інтерфейс RS-232. 

Характеристики його та галузь використання.  Інтерфейс 

RS-485, його властивості та особливості. Інтерфейс RS-422, 

його властивості та особливості. 
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3. Мережеві протоколи. Модель OSI. Мережева технологія 

Ethernet. 10, 100 Мб та 1000 Мб Ethernet. ІР адреса 

4. Програмуємі логічні контролери(ПЛК), характеристики 

їх, вимоги, галузь використання. Додаткові модулі ПЛК. 

5. Програмування ПЛК. Мови програмування. Мова 

релейних схем та мова функціональних блоків. 

6. Відображення інформації. SCADA програми. 
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