


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Програма співбесіди розроблена для вступників, визначених п.9.2 
Правил прийому до Вінницького коледжу НУХТ. 
 Мета вступної співбесіди полягає у діагностиці рівня теоретичних знань 
і практичних умінь та навичок вступників. 
 Співбесіда передбачає виконання певних завдань, під час яких необхідно 
визначити рівень підготовки вступників. 
 Співбесіда як форма вступного випробування для вступників має такі 
особливості проведення: 

- форма відповіді – усна, але з попередньою письмовою підготовкою (до 
30 хв.); 

- вступник повинен не просто визначити достовірний варіант відповіді, а 
й прокоментувати, пояснити його; 

- оцінюються кожне правильно виконане завдання і пояснення-коментарі 
до обраного варіанта відповіді. 
Співбесіда складається з таких частин: 

- виконання практичних завдань; 
- усна співбесіда за виконаними завданнями, що демонструє теоретичні 

знання вступників. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ 
 

Навчальний предмет «Електротехніка з основами промислової 
електроніки» 

 

1. Електричний струм. Сила струму. Електричний опір. Визначення, формули, 
одиниці вимірювання. 
2. Напруга. Потенціал. Визначення, формули, одиниці вимірювання. 
3. Закони Ома для ділянки та повного кола. 
4. Перший та другий закони Кірхгофа.  
5. Потужність. Визначення, формули, одиниці вимірювання. 
6. Послідовне з’єднання опорів. Схема, особливості. Загальний опір 
послідовного з’єднаних опорів. 
7. Паралельне з’єднання опорів. Схема, особливості. Загальний опір 
паралельного з’єднаних опорів. 
8. Перетворення електричної енергії в інші види. Закон Джоуля-Ленца.  
9. Перетворення механічної енергії в електричну.  
10. Призначення конденсатора. Електрична ємність.  
11. Режими роботи електричних кіл: холостий хід, номінальний режим, режим 
короткого замикання. 
12. Одержання однофазного 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 однофазного трансформатора. 
Коефіцієнт трансформації. 
18. Будова, призначення та принцип дії двигуна постійного струму. Реверс 
двигуна. 
19. Будова, призначення та принцип дії трифазного асинхронного двигуна. 
Реверс двигуна. 
 

Навчальний предмет «Електроматеріалознавство» 
 

1. Провідникові матеріали, їх властивості та галузь застосування. 
2. Проводи та кабелі, їх маркування та застосування.  
3. Види електричних контактів. Зварювання. Пайка. 
4. Магнітно-м’які матеріали, їх склад, властивості та застосування. Петля 
Гістерезису. 
5. Магнітно-тверді матеріали, їх склад, властивості та застосування. Петля 
Гістерезису. 
6. Властивості і застосування газоподібних діелектриків.  
7. Склад, властивості і застосування рідинних діелектриків. 
8. Склад, властивості і застосування твердих діелектриків 
9. Властивості і застосування простих напівпровідників. 

 
Навчальний предмет «Спецтехнологія» 

 
1. Заземлення електроустаткування, його призначення та застосування. 
2. Занулення електроустаткування, його призначення та застосування. 
3. Монтаж розподільних пристроїв та пускорегулювальної апаратури: 
запобіжників, автоматичних вимикачів, рубильників, теплових реле та ін.  
4. Монтаж освітлювальних установок: лампи розжарювання, газорозрядні 
лампи низького і високого тиску.  
5. Монтаж електричних машин постійного і змінного струмів.  
6. Монтаж трансформаторів.  
7. Монтаж побутових приладів.  
8. Технічне обслуговування та ремонт розподільних пристроїв та 
пускорегулювальної апаратури: запобіжників, автоматичних вимикачів, 
рубильників, теплових реле та ін.  
9. Технічне обслуговування та ремонт освітлювальних установок: лампи 
розжарювання, газорозрядні лампи низького і високого тиску.  
10. Технічне обслуговування та ремонт електричних машин постійного і 
змінного струмів.  
11. Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів.  
12. Технічне обслуговування та ремонт побутових приладів.  

 



Навчальний предмет «Охорона праці» 
 

1. Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні 
вимоги та ознаки.  
2. 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.  
3. Види і характеристика інструктажів з охорони праці: вступний, первинний, 
повторний, позаплановий, цільовий. 
4. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні підходи 
для оцінки умов праці і забезпечення належних,безпечних і здорових умов 
праці.  
5. Робоча зона та повітря робочої зони; мікроклімат робочої зони; нормування 
та контроль параметрів мікроклімату; заходи та засоби нормалізації 
параметрів мікроклімату.  
6. Основні світлотехнічні визначення; природне, штучне,суміщене освітлення. 
7. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.   
8. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.  
9. Електричні травми.  
10. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним 
струмом.  
11. Умови ураження електричним струмом.  
12. 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. 

 
Високий рівень - Ґрунтовне, всебічне, послідовне та логічне 

викладення теоретичного матеріалу з будь-яких питань курсу з наведенням 
оригінальних прикладів, вільне доведення будь-яких положень теорії, 
розуміння взаємозв'язків між окремими розділами курсу, органічне розуміння 
зв'язку теоретичних положень з практичними   задачами, наявність 
власного розуміння основних проблем і здатність їх логічного обгрунтування, 
уміння користуватись додатковою сучасною науково-технічною літературою, 
бездоганна відповідь на будь-які додаткові питання. 

 



Достатній рівень - Чітке викладення суті питання, але з деякими не 
принциповими неточностями, уміння застосовувати теоретичні положення на 
практиці, отримання вірного результату при розв'язуванні стандартних задач 
, але за рахунок використання не оптимального методу рішення, здатність 
виправлення помилок і підбору власних аргументів на підтвердження певних 
положень за допомогою викладача. 

 
Недостатній рівень - Поверхневе розуміння теоретичних положень чи 

їх фрагментів, здатність формулювати власні висновки за допомогою 
викладача або відсутність розуміння основних теоретичних положень, 
фізичної суті явищ та об'єктів, здатність висловити елементарні власні думки з 
питань прийняття рішень. 
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