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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться для осіб, які вступають на 

навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста з 

монтажу і експлуатації електроустаткування підприємств і цивільних споруд  

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

спорідненої спеціальності. 

Метою вступного випробування є перевірка і оцінка теоретичної та 
практичної підготовки вступника, встановлення рівня його знань з основних 

фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, 
навчальним планам і програмам підготовки фахівців. 

Вступне випробування охоплює дисципліни професійної підготовки 
відповідно до освітньо-професійної програми кваліфікованого робітника з 
професій, споріднених зі спеціальністю „Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і цивільних споруд”. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 
вступник повинен: 

знати:  
 одиниці вимірювання та формули основних електричних величин кіл 

постійного та змінного струмів, закони Ома та Кірхгофа; 
 призначення, будову та принцип дії основних електричних машин та 

приладів;  
 співвідношення між напругами та струмами трифазних кіл; 
 склад, властивості та застосування провідникових, діелектричних, 

напівпровідникових та магнітних матеріалів; 
 нормативно-правову базу з питань охорони праці, заходи безпеки 

при виконанні робіт в діючому електроустаткуванні, заходи 

пожежної безпеки;  
 основи монтажу, технічного обслуговування та ремонту 

пускорегулювальної апаратури, освітлювальних установок, 
електричних машин, силової мережі; 

вміти:  

 виконувати роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту 

електроустаткування;  

 розробляти технологічні карти ремонту електроустаткування;  

 визначати та усувати несправності в роботі електроустаткування; 

 користуватись електровимірювальною апаратурою; 

 виконувати монтаж електроустаткування за наведеною 

принциповою електричною чи монтажною схемами; 

 вимірювати опір ізоляції електроустаткування. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Положення про порядок проведення вступних випробувань у Вінницькому 
коледжі Національного університету харчових технологій. 

 

 



2. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Форма проведення фахового вступного випробування - письмова. 

Вступний екзамен проводиться через виконання комплексних завдань, 
до складу яких входить комплекс питань з фахових дисциплін освітньо-
професійної програми підготовки кваліфікованого робітника: 

1. Електротехніка з основами промислової електроніки. 

2. Спецтехнологія. 

3. Електроматеріалознавство. 

4. Охорона праці. 

Розділи програми  відображають: 

 загальні відомості та розрахунок кіл постійного та змінного 

струму; 

 принцип роботи електричних машин; 

 властивості і застосування електротехнічних матеріалів; 

 організацію та технічне обслуговування електроустаткування 

підприємств; 

 правові,організаційно-технічні та санітарно-гігієнічні основи 

охорони праці. 

На виконання завдання з фахового вступного випробування відводиться 

дві години. Структура фахового вступного випробування складається з 

чотирьох завдань. Для кожного із тестових запитань запропоновано три - 

чотири варіанти відповідей, серед яких тільки один правильний.  Для кожної 

задачі запропоновано три - чотири варіанти відповідей, серед яких тільки один 

правильний і повинен бути підтверджений розв'язанням. Два теоретичних 

питання повинні бути повністю описані абітурієнтами самостійно. Завдання 1 

являє собою тестове опитування з 20 теоретичних запитань, правильна 

відповідь визначається способом вибору з кількох запропонованих. 

Запропоновані  відповіді всі правдоподібні, але тільки одна правильна.  У 

завданні 2 необхідно розв’язати 5 задач, застосувавши загальні знання з 

основних розділів електротехніки. На завдання 3 потрібно дати розгорнуту 

відповідь, яка повинна містити текстове пояснення і креслення схеми. У 

відповіді на завдання 4 вступник повинен продемонструвати знання з охорони 

праці.  

Завдання мають інструкції: „Вкажіть правильну відповідь", "Розв'яжіть 

задачу і виберіть правильну відповідь", "Дайте ґрунтовну відповідь на 

запитання".  

Вимоги до виконання завдання: 

1. на кожне тестове запитання першого завдання біля відповіді, яку 

абітурієнт вважає вірною, необхідно поставити позначку × у знаку ; 

2. при розв'язанні задач необхідно привести скорочений запис умови 

задачі, формули, що визначають всі залежності, результати розрахунків; 

3. при розкритті теоретичного запитання 3 необхідно детально 

охарактеризувати елементи електроустаткування, описати взаємозв'язок 

окремих елементів, привести необхідні схеми з дотриманням вимог ЄСКД, 

ЄСТД; 



4. при розкритті теоретичного запитання 4 необхідно  описати всі 

випадки застосування вказаного виду інструктажу, що передбачені 

нормативно-правовими актами, можливі способи звільнення потерпілого і 

надання першої медичної долікарської допомоги ураженому електричним 

струмом, первинні засоби пожежогасіння.  

Письмова екзаменаційна робота (у тому числі чернетка) виконується на 
бланку аркушів зі штампом навчального закладу. Порядок оформлення 
письмової роботи доводиться до відома вступників членами фахової 
екзаменаційної комісії перед початком вступного випробування.  

Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування 

вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у 
відомості одержання-повернення письмової роботи. Особи, які не встигли за 
час письмового тестування повністю виконати екзаменаційні завдання, здають 
роботи незакінченими. 

 Вступник повинен мати при собі ручку з пастою чорного або синього 

кольору, аркуш результатів вступних випробувань та документ, який засвідчує 

особу вступника. 

 

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРЕДМЕТІВ 
 

 

Навчальний предмет «Електротехніка з основами промислової 

електроніки» 
 

Постійний струм та кола постійного струму.  

Електричний струм. Електричний опір. Напруга. Потенціал. Закони Ома 

та Кірхгофа. Потужність. Послідовне та паралельне з’єднання опорів. 

Перетворення електричної енергії в інші види. Закон Джоуля-Ленца. 

Перетворення механічної енергії в електричну. Призначення конденсатора. 

Електрична ємність. Режими роботи електричних кіл: холостий хід, 

номінальний режим, режим короткого замикання. 

Електромагнетизм. Змінний струм та кола змінного струму.  

Одержання однофазного та трифазного змінних струмів. Їх 

застосування. Закони Ома та Кірхгофа для кіл змінного струму. Побудова 

векторної діаграми. З’єднання споживачів трифазного кола зіркою та 

трикутником. Співвідношення між фазними і лінійними напругами та 

струмами при з’єднанні споживачів трифазного кола зіркою та трикутником. 

Активна, реактивна та повна потужності кола змінного струму. Компенсація 

реактивної потужності. 

Трансформатори.  

Будова, призначення та принцип дії однофазних та трифазних 

трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. 

Електричні машини постійного струму. Електричні машини змінного 

струму. 



Будова, призначення та принцип дії машин постійного та змінного 

струмів. Режими роботи споживачів електроенергії: тривалий, короткочасний, 

повторно-короткочасний. Реверс. 

 

Навчальний предмет «Електроматеріалознавство» 

 

Провідникові матеріали і вироби. 

Склад, властивості та застосування матеріалів. Провода та кабелі. 

Маркування та застосування. Види електричних контактів. Зварювання. 

Пайка. 

Магнітні матеріали. 

Магнітом’які матеріали, їх склад, властивості та застосування. 

Магнітотверді матеріали, їх склад, властивості та застосування. Петля 

Гістерезиса. 

Діелектричні матеріали. 

Електрична міцність, електропровідність і поляризація діелектриків. 

Властивості і застосування газоподібних діелектриків. Склад, властивості і 

застосування рідинних і твердих діелектриків. 

Напівпровідникові матеріали. 

Електропровідність і фотопровідність напівпровідників. Властивості і 

застосування простих напівпровідників. 

 

Навчальний предмет «Спецтехнологія» 

 

Загальні відомості про електричні установки. 

Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії. Схеми 

електропостачання підприємств та цивільних споруд. Заземлення та занулення 

електроустаткування. Основи електромонтажних робіт. Основи такелажних 

робіт. 

Монтаж електричних установок. 

Монтаж розподільних пристроїв та пускорегулювальної апаратури: 

запобіжників, автоматичних вимикачів, рубильників, теплових реле та ін. 

Монтаж освітлювальних установок: лампи розжарювання, газорозрядні лампи 

низького і високого тиску. Монтаж електричних машин постійного і змінного 

струмів. Монтаж трансформаторів. Монтаж побутових приладів. Монтаж 

сонячних та вітрових енергоустановок потужністю до 50 кВт.  

Технічне обслуговування та ремонт електричних установок. 

Технічне обслуговування та ремонт розподільних пристроїв та 

пускорегулювальної апаратури: запобіжників, автоматичних вимикачів, 

рубильників, теплових реле та ін. Технічне обслуговування та ремонт 

освітлювальних установок: лампи розжарювання, газорозрядні лампи 

низького і високого тиску. Технічне обслуговування та ремонт електричних 

машин постійного і змінного струмів. Технічне обслуговування та ремонт 

трансформаторів. Технічне обслуговування та ремонт побутових приладів. 



Технічне обслуговування та ремонт сонячних та вітрових енергоустановок 

потужністю до 50 кВт.  

 

 

 

Навчальний предмет «Охорона праці» 

 

Правові та організаційні основи охорони праці. 

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, 

основні вимоги та ознаки. Принципи організації та види навчання з питань 

охорони праці; навчання та перевірка знань з питань охорони праці при 

прийнятті на роботу та під час виконання професійних обов’язків. Види і 

характеристика інструктажів з охорони праці: вступний, первинний, 

повторний, позаплановий, цільовий. 

Основи фізіології та гігієни праці. 

Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні 

підходи для оцінки умов праці і забезпечення належних,безпечних і здорових 

умов праці. Робоча зона та повітря робочої зони; мікроклімат робочої зони; 

нормування та контроль параметрів мікроклімату; заходи та засоби 

нормалізації параметрів мікроклімату. Основні світлотехнічні визначення; 

природне, штучне,суміщене освітлення. 

Основи виробничої та пожежної безпеки. 

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.  

Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт. Електричні травми. 

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним 

струмом. Умови ураження електричним струмом. Основні засоби і заходи 

забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. 

 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Критерії оцінювання знань базуються на загальних критеріях 

оцінювання знань студентів на екзаменах, що прийняті у Вінницькому 

коледжі НУХТ в рамках кваліфікаційної характеристики фахівця освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

Оцінка знань на фаховому вступному випробуванні повинна відповідати 

глибині опрацювання та засвоєння програмного матеріалу фахової підготовки, 

а також відображати уміння використовувати знання на практиці. 

Вступне випробування оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів.  

 Завдання 1 оцінюється в 40 балів. За правильну відповідь на одне 

питання цього завдання вступник отримує 2 бали. Кожне із завдань 2,3 і 4 

максимально оцінюється в 20 балів. Кожна задача завдання 2 оцінюється 

максимально в 4 бали. 

 



 Завдання 2: 

"15-20 балів" вступник отримує за всі розв'язані задачі в повному обсязі 

- наведені необхідні формули, схеми та одиниці вимірювання, вибрані 

правильні варіанти відповідей. 

 “10-14 балів” вступник отримує у разі, якщо:  

- при вірних розрахунках відсутні або вказані невірні одиниці вимірювання 

величин; 

- при вірних розрахунках не накреслена або відсутня необхідна схема до задачі; 

- при вірній формулі виконані невірні розрахунки; 

- відсутні пояснення до задачі. 

  “0-9 балів” вступник отримує у разі, якщо:  

- наведені невірні формули і закони; 

- задача не розв’язана взагалі. 

 

Завдання 3: 

При розкритті теоретичного запитання 3 вступник отримує "15-20 

балів", якщо детально характеризує елементи електроустаткування, описує 

взаємозв'язок окремих елементів, приводить необхідні схеми з дотриманням 

вимог ЄСКД, ЄСТД. 

“10-14 балів” вступник отримує у разі,  якщо при розкритті теоретичного 

запитання дає характеристику елементам електроустаткування, описує 

взаємозв'язок окремих елементів, наводить необхідні схеми, але без 

дотримання вимог ЄСКД, ЄСТД. 

 Менше 10 балів за відповідь вступник отримує, якщо при поясненні 

будови і принципу роботи електроустаткування наведені лише основні 

закономірності з частковим приведенням схеми або без неї. Пояснення дається 

зі значними помилками.  

 

          Завдання 4: 

"15-20 балів" на запитання 4 з охорони праці вступник повинен описати 

всі випадки застосування вказаного виду інструктажу, що передбачені 

нормативно-правовими актами, можливі способи звільнення потерпілого і 

надання першої медичної долікарської допомоги ураженому електричним 

струмом, засоби пожежогасіння. 

  “10-14 балів”. У відповіді на запитання з охорони праці вступник 

повинен описати основні випадки застосування вказаного виду інструктажу,  

передбачені нормативно-правовими актами, більшість способів звільнення 

потерпілого і надання йому першої медичної долікарської допомоги при 

ураженні електричним струмом, основні засоби пожежогасіння. 

 Менше 10 балів. Вступник в загальному описує правила застосування 

інструктажу, способи звільнення і надання першої медичної долікарської 

допомоги ураженому електричним струмом, засоби пожежогасіння. 

Пояснення дається детально, проте зі значними помилками. 

 

 



ЛІТЕРАТУРА, 
за якою доцільно готуватися до вступних випробувань: 

 

1. Алиев И. И. Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах.— 

М.: ИП РадиоСофт, 2004.— 128 с. 

2. Богородицкий Н. П. Електротехнические материалы. Учеб. для 

учащихся электротехн. спец. техникумов. - Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 

175 с. 

3. Василега П.О. Електропостачання: Навчальний посібник- - Суми: ВТД 

«Університетська книга, 2008. - 415 с. 

4. Вольдек А. И. Электрические машины. Учебник для студентов высш техн 

учебн. заведений. Изд 2-е, перераб и доп. Л.: «Энергия», 1974. 

5. Гажаман В.І. Електробезпека на виробництві. - К., 2002. - 272 с. 

6. Гаман В. И. Физика полупроводниковых приборов: пособие, — Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 1989.— 336 с. 

7. Дон Н.Л. Електротехнічні матеріали. Конспект лекцій. – Херсон: ХНТУ, 

2009. – 120с. 

8. Дулицкий Г.А., Комаревцев А..П. Электробезопасность при 

эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В: Справочник. — 

М.: Воениздат, 1988. — 128 с. 

9. ДНАОП 0.00.1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів, Київ, 1998. 

10. Євдокімов Ф. Є. Теоретичні основи електротехніки. К.: “Вища школа”, 

1983.  

11. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. — Львів: Афіша, 

2005. — 319 с.  

12. Журавльова Л. В. Електроматеріалознавство: Підруч. / Л. В. 

Журавльова, В. М. Бондар. — К.: Грамота, 2006. —312 с. 

13. Иванов-Смоленский A.B. Электрические машины : учебник для вузов, в 

двух томах. / A.B. Иванов-Смоленский — 3-е изд., стереот. — М.: Из-

дательский дом МЭИ, 2006. 

14. Кацман М.М. Электрические машины: Учеб. для студентов средн. проф. 

учебных заведений. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2000. – 463 с. 

15. Карякин Р.Н. Нормы устройства сетей заземления. Москва, 2002. – 238с. 

16. Киреева Э. А., Орлов В. В., Старкова Л. Е. Электроснабжение цехов 

промышленных предприятий. — М.: НТФ  "Энергопрогресс", 2003. — 

120 с. 

17. Котеленец Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических 

машин: Учебник для вузов / Н.Ф.Котеленец, Н.А. Акимова, М.В. Ан-

тонов. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. —384 с. 

18. Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для стул, 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательство «Мастерство», 2002.-

320 с. 



19. Конструкционные и электротехнические материалы: Учеб. для 

учащихся электротехн. спец. техникумов / Под ред. В.А. Филикова. – 

М.: Высш. шк., 1990. – 296с. 

20. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и 

установок. М.: Высш. шк., 1990. – 366 с. 

21. Мілих В. І.Електротехніка та електромеханіка: Навчальний посібник. К.: 

Каравела, 2003. – 223 с. 

22. Монаков В.К. УЗО. Теория и практика. – М.: ЗАО "Энергосервис", 2007. 

– 368с. 

23. Общая электротехника с основами электроники. Учебник для техникумо 

в / В.А. Гаврилюк, Б.С. Гершенский, А.В. Ковальчук и др. – Киев: Вища 

школа, Головное изд-во. 1980. – 480 с. 

24. Основы электроснабжения: Учебное пособие по дисциплине 

«Электроснабжение» Ю.Я. Чукреев. Ухта: УГТУ, 2001.-92 с. 

25. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание 

электрооборудования: Учебное пособие. Спецтехнология, 2002. - 248 с. 

26. Пасынков В. В., Чиркин Л. К. Полупроводниковые приборы: Учеб. для 

вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики» и «Полупроводниковые и 

микроэлектронные приборы» — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 

1987.— 479 с. 

27. Правила устройства электроустановок. – Х.: Изд-во "Форт", 2009. – 

704с. 

28. Прянишников В. А., Петров Е А., Осипов Ю. М. Электротехника и ТОЭ 

в примерах и задачах: Практическое пособие. — СПб.: КОРОНА-Век, 

2007. - 336 с. 

29. Сєріков Я.О.. Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів 

вищих закладів освіти. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 227 с. 

30. Справочная книга для электротехников. В 5-ти Т. / Под ред. Шателена 

М.А. – Л.: Кубуч, 1930.  

31. Физика и техника полупроводниковых материалов, 1999, том 33, вып. 7. 

Создание отдельных р-n-переходов. 

32. Черкасов В.Н., Костарев Н.П. Пожарная безопасность электроустановок: 

Учебник.-М.:Академия ГПС МЧС России, 2002.-377 с. 

 

 


