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ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ 

 

1. Електричний струм. Сила струму. Електричний опір. Визначення, 

формули, одиниці вимірювання.  

2. Напруга. Потенціал. Визначення, одиниці вимірювання. 

3. Закони Ома для ділянки та повного кола. 

4. Перший та другий закони Кірхгофа.  

5. Потужність. Формули, одиниці вимірювання. 

6. Послідовне з’єднання опорів. Схема, особливості. Загальний опір 

послідовно з’єднаних опорів. 

7. Паралельне з’єднання опорів. Схема, особливості. Загальний опір 

паралельно з’єднаних опорів. 

8. Закон Джоуля-Ленца.  

9.Призначення конденсатора. Електрична ємність.  

10.Режими роботи електричних кіл: холостий хід, номінальний режим, 

режим короткого замикання. 

11.Одержання однофазного змінного струму. Його застосування. 

12.Одержання трифазного змінного струму. Його застосування.  

13. З’єднання споживачів трифазного кола зіркою. Співвідношення між 

фазними і лінійними напругами та струмами. 

14. З’єднання споживачів трифазного кола трикутником. Співвідношення 

між фазними і лінійними напругами та струмами. 

15. Активна, реактивна та повна потужності однофазного кола змінного 

струму.  

16. Активна, реактивна та повна потужності трифазного кола змінного 

струму. 

17. Будова, призначення та принцип дії однофазних та трифазних 

трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. 

18. Будова, призначення та принцип дії машини постійного струму. Реверс 

двигуна. 

19. Будова, призначення та принцип дії асинхронного двигуна. Реверс 

двигуна. 

20. Провідникові матеріали., їх властивості та галузь застосування. 

21. Проводи та кабелі, їх маркування та застосування.  

22. Види електричних контактів. Зварювання. Пайка. 

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

Гістерезіса. 

24. Магнітотверді матеріали, їх склад, властивості та застосування. Петля 

Гістерезиса. 

25.  Властивості і застосування газоподібних діелектриків.  

26. Склад, властивості і застосування рідинних діелектриків. 

27. Склад, властивості і застосування рідинних твердих діелектриків. 

 

28. Властивості і застосування простих напівпровідників. 



29. Заземлення електроустаткування, його призначення та застосування.  

30. Занулення електроустаткування, його призначення та застосування. 

31. Монтаж розподільних пристроїв та пускорегулювальної апаратури: 

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

32. Монтаж освітлювальних установок: лампи розжарювання, газорозрядні 

лампи низького і високого тиску.  

33. Монтаж електричних машин постійного і змінного струмів.  

34. Монтаж трансформаторів.  

35. Монтаж побутових приладів.  

36. Технічне обслуговування та ремонт розподільних пристроїв та 

пускорегулювальної апаратури: запобіжників, автоматичних вимикачів, 

рубильників, теплових реле та ін.  

37. Технічне обслуговування та ремонт освітлювальних установок: лампи 

розжарювання, газорозрядні лампи низького і високого тиску.  

38. Технічне обслуговування та ремонт електричних машин постійного і 

змінного струмів.  

39. Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів.  

40. Технічне обслуговування та ремонт побутових приладів.  

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

вимоги та ознаки.  

42. 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.  

43. Види і характеристика інструктажів з охорони праці: вступний, 

первинний, повторний, позаплановий, цільовий. 

44. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні 

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

умов праці.  

45. Робоча зона та повітря робочої зони; мікроклімат робочої зони; 

нормування та контроль параметрів мікроклімату; заходи та засоби 

нормалізації параметрів мікроклімату.  

46. Основні світлотехнічні визначення; природне, штучне,суміщене 

освітлення. 

47. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.   

48. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.  

49. Електричні травми.  

50. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним 

струмом.  

51. Умови ураження електричним струмом.  

52. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого 

об’єкту. 
 


