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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього
ступеня бакалавра на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста здійснюється за результатами складання вступних
випробувань. Питання для вступних випробувань – це система формалізованих
завдань, призначених для встановлення рівня володіння вступником знань та
вмінь необхідних для навчання за програмою підготовки бакалавра за
спеціальністю 141- «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за
освітньою програмою «Електромеханіка» зі скороченим терміном навчання.
Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами
прийому до Східноукраїнського національного університету в 2017 році.
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Необхідний обсяг знань вступника,що вступає на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 141- «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» на основі здобутого раніше освітньокваліфікаційного

рівня

молодшого

спеціаліста

забезпечують

наступні

дисципліни:
Теоретичні основи електротехніки
Основні

поняття

про

змінний

струм.

Розрахунок

лінійних

кіл

синусоїдального струму. Символічний метод розрахунку кіл синусоїдального
струму. Трифазні кола. Електричні кола несинусоїдального струму. Перехідні
процеси в електричних колах.
Електротехнічні матеріали
Основні характеристики магнітних матеріалів. Магнітом’які матеріали.
Магнітотверді

матеріали.

Електричні

провідникових

матеріалів.

Матеріали

характеристики
високої

та

властивості

електричної

провідності.

Матеріали високого електричного опору. Сплави для термопар. Контактні
матеріали. Припої, флюси. Провода, шини, кабелі. Фізичні процеси, що
виникають в діелектриках. Механічні, фізико-хімічні та теплові властивості

ізоляційних матеріалів. Газоподібні діелектрики та їх властивості. Рідинні
діелектрики

та

їх

властивості.

Високомолекулярні

органічні

та

елементоорганічні діелектрики. Воскоподібні діелектрики. Бітуми, лаки,
компаунди. Волокняні діелектрики. Пластмаси. Плівкові матеріали. Гуми.
Слюда і матеріали на її основі. Скло та сітали. Керамічні електроізоляційні
матеріали.

Активні

діелектрики:

(сегнетоелектрики,

п’єзоелектрики,

піроелектрики). Напівпровідникові матеріали. Класифікація напівпровідників.
Теплоізоляційні та жароміцні матеріали. Матеріали для нагрівальних елементів
електричних печей опору.
Електричні машини
Обмотки якоря машин постійного струму. Колекторні генератори
постійного струму. Колекторні двигуни. Схеми та групи з’єднання обмоток і
паралельна робота трансформаторів. Пуск і регулювання частоти обертання
асинхронних двигунів. Однофазні та конденсаторні асинхронні двигуни.
Асинхронні машини спеціального призначення. Принцип дії та конструкція
синхронних генераторів. Магнітне коло та характеристики синхронних
генераторів. Паралельна робота синхронних генераторів. Синхронні двигуни,
компенсатори
властивості

та

машини

електричних

спеціального
машин

призначення.

постійного

струму.

Електромеханічні
Електромеханічні

властивості двигунів змінного струму.
Електричні апарати
Перемикачі. Реостати. Контролери. Контактори електромагнітні. Реле
електромеханічні. Датчики. Вимикачі неавтоматичні. Вимикачі автоматичні.
Запобіжники. Вимикачі високої напруги. Роз’єднувачі, відокремлювачі,
короткозамикачі. Реактори, розрядники. Трансформатори струму та напруги.
Промислова електроніка
Основні

властивості

напівпровідників.

Напівпровідникові

діоди.

Транзистори. Загальні відомості про інтегральні мікросхеми. Гібридні
напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Некеровані випрямлячі. Керовані

випрямлячі. Інвертори і перетворювачі частоти. Стабілізатори напруги та
струму. Режими роботи тиристорних схем. Системи керування тиристорами.
Комплектні тиристорні улаштування. Уніфіковані блочні системи регулювання.
Побудова систем підлеглого регулювання. Системи управління з числовим
програмним керуванням. Застосування мікропроцесорної техніки. Основні
будови

мікропроцесорів

і

мікроелектронних

обчислювальних

машин.

Функціональні схеми мікропроцесорів. Загальні відомості про підсилювачі.
Підсилювачі напруги. Підсилювачі потужності. Підсилювачі постійного
струму. Генератори гармонічних коливань. Принцип будови імпульсних
пристроїв. Логічні пристрої і тригери. Генератори релаксаційних коливань.
Некеровані випрямлячі. Керовані випрямлячі. Інвертори і перетворювачі
частоти. Стабілізатори напруги
напівпровідникові
перетворювачі

та

прилади

для

регулятори

та струму. Електровакуумні
відображення
постійної

інформації.

напруги.

Основні

іонні

та

Імпульсні
будови

мікропроцесорів і мікроелектронних обчислювальних машин. Функціональні
схеми мікропроцесорів.
Електропривод
Механіка електроприводу. Електромеханічні властивості електричних
машин постійного струму. Електромеханічні властивості двигунів змінного
струму. Регулювання частоти обертання електроприводу. Вибір двигунів.
Монтаж електрообладнання
Основні поняття в галузі стандартизації. Міжгалузеві системи стандартів.
Єдині системи конструкторської та технологічної документації. Єдина система
технологічного

підготування

виробництва.

Загальні

питання

монтажу

електроустаткування. Монтаж внутрішніх електромереж. Монтаж кабельних
ліній напругою до 10 кВ. Монтаж електроустаткування трансформаторних
підстанцій. Монтаж електричних двигунів та апаратури керування. Монтаж
заземлюючих пристроїв. Монтаж електровимірювальних приладів. Монтаж
електричної апаратури. Електропроводка, кабельні лінії, шинопроводи. Монтаж
освітлювальних приладів.

Електропостачання
Цехові трансформаторні підстанції. Головні знижуючі підстанції. Схеми й
конструктивне виконання розподільчих устроїв напругою вище 1000 В.
Основне устаткування заводських підстанцій. Вибір і перевірка елементів
мереж заводського електропостачання. Цехові електромережі. Автоматизація,
управління та сигналізація в системах електропостачання.
Класифікація споживачів електроенергії. Розрахунок електронавантаження
в мережах напругою до 1000 В. Компенсація реактивної потужності. Цехові
трансформаторні підстанції. Вибір кількості та потужності трансформаторів
підстанції. Цехові електромережі. Вибір перерізу проводів, кабелів і шин
цехових електромереж. Загальні характеристики споживачів.
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