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АНОТАЦІЯ 
 

Метою вступних випробувань (співбесіди) є комплексна перевірка знань 

вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 

передбачених овітньо-професійною програмою та навчальними планами у 

відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. 

Вступні випробування охоплюють дисципліни професійної підготовки 

студентів за освітньо-професійною програмою напряму 6.050701 

«Електротехніка та електротехнології». 

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

абітурієнт повинен: 

 знати принцип дії та загальні властивості найбільш розповсюджених 

електримагнітних пристроїв; суть електромагнітних явищ та їх закони, методи 

розрахунку електричних та магнітних кіл постійного та змінного струмів, 

трифазних кіл, перехідних процесів в електричних колах; принцип роботи, 

основи розрахунку та характеристики трансформаторів, електричних машин та 

електронних приладів; механічні, електричні, теплові та фізико-хімічні 

характеристики електротехнічних матеріалів; фізико-хімічні процеси, що 

визначають основні властивості матеріалів; структуру електротехнічних 

матеріалів; способи їх отримання та області застосування.   

вміти вибирати електротехнічні пристрої для розв'язання конкретних 

технічних задач при експлуатації технологічного устаткування; аналізувати 

електричні та магнітні кола, електронні схеми, підбирати трансформатори, 

електричні машини з необхідними параметрами; обирати електротехнічні 

матеріали у відповідності з умовами їх застосування; користуватися 

контрольно-вимірювальними приладами, матеріалами, інструментами при 

виконанні робіт з урахуванням вимог безпеки праці. 

 Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийму Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя у 2018 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
     1. Теоретичні основи електротехніки 
 

Вивчення курсу теоретичних основ електротехніки дає можливість 
майбутньому інженеру засвоїти загальні відомості, без яких він не зможе 
свідомо і ефективно використовувати електротехнічне обладнання. Курс ТОЕ 
базується на знаннях отриманих з курсів: математики (розв'язування систем 
лінійних рівнянь; неозначений інтеграл; означений інтеграл; звичайні 
диференційні рівняння; ряди Фур'є); фізики (різниця потенціалів; 
електрорушійна сила; напруга; закон Ома в диференційній та інтегральній 
формах; магнітне поле; магнітна індукція; закон Ампера; закон 
електромагнітної індукції; магнітне поле в речовині; закон повного струму; 
напруженість магнітного поля). 

 
Рекомендована література: 

 
1. Атабеков Г.І. Теоретичні основи електротехніки.- Т.2., Т.3. – М.: Енергія 

1979. 
2.  Нейман Л.Р., Демірчян К.С. Теоретичні основи електротехніки.- Т.2. – М.: 

Енергія, 1986.  
3. Бессонов В.І. Теоретичні основи електротехніки.- Т.2. – М. Енергія, 1980.  
4. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Підручник/ Малинівський С.М. 

–Львів: Бескид Біт, 2003. -640с.  
 

2. Електротехнічні матеріали 
 
Програмою дисципліни „Електротехнічні матеріали” передбачається 

вивчення студентами властивостей, областей застосування, способів отримання 
електротехнічних матеріалів, що застосовуються в електротехнічних пристроях.  
Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих з загальноосвітніх 
предметів та теоретичних основ електротехніки.  
 

Рекомендована література: 
 

1. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В. и др. Электротехнические материалы. –
Л.: Энер-гоатомиздат, 1985. -304 с.  

2. Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов. –М.: Энергия, 1982. -320 с.  
3. Преображенский А.А., Бишард Е.Г. Магнитные материалы и элементы. –М.: 

Высш. шк., 1986. -350 с.  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. Теоретичні основи електротехніки 

 
1. Електричне коло і його елементи. Схеми заміщення елементів електричного 
кола. 
2. Закон Ома для нерозгалуженої ділянки кола. 
3. Перший та другий закони Кірхгофа. 
4. Послідовне і паралельне з’єднання елементів в колі постійного струму. 
5. Розрахунок електричного кола постійного струму з одним джерелом 
електричної енергії. 
6. Розрахунок електричного кола методом контурних струмів. 
7. Розрахунок електричного кола постійного струму методом двох вузлів. 
8. Баланс потужностей кола постійного струму. 
9. Потенціальна діаграма та її застосування. 
10. Рівняння і графіки синусоїдних величин. Характеристики синусоїдних 
величин. 
11. Діючі значення синусоїдних величин. 
12. Резистивний елемент в колі синусоїдного струму. 
13. Індуктивний елемент в колі синусоїдного струму.  
14. Ємнісний елемент в колі синусоїдного струму. 
15. Закони Кірхгофа в колах синусоїдного струму. 
16. Послідовне з’єднання елементів в колі синусоїдного струму. 
17. Паралельне з’єднання елементів в колі синусоїдного струму. 
18. Активна, реактивна і повна потужності в колі синусоїдного струму. 
19. Символічний (комплексний) метод розрахунку кіл синусоїдного струму. 
20. Комплексний опір кола при послідовному з’єднанні елементів. 
21. Комплексна провідність кола при паралельному з’єднанні елементів.  
22. З’єднання фазних обмоток в трифазному генераторі. Основні схеми 
з’єднання трифазних кіл.  
23. Розрахунок трифазних електричних кіл при з’єднанні приймачів 
трикутником. 
24. Розрахунок трифазних кіл при з’єднанні приймачів зіркою. 
25. Резонанс струмів.  
26. Резонанс напруг. 
27. Схеми заміщення джерел електричної енергії. 
28. Змішане з'єднання елементів в колі постійного струму. 
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2. Електротехнічні матеріали 
 
 1. Основні види електротехнічних матеріалів. 
 2. Провідникові матеріали. 
 3. Напівпровідникові матеріали. 
 4. Діелектричні матеріали. 
 5. Основні види поляризації діелектриків. 
 6. Електронна поляризація діелектриків. 
 7. Іонна поляризація діелектриків . 
 8. Дипольна поляризація діелектриків. 
 9. Діелектричні втрати.  
10. Види діелектричних втрат.  
11. Пробій діелектриків.  
12. Електричний вид пробою  діелектриків.  
13. Електротепловий вид пробою  діелектриків.  
14. Електромеханічний вид пробою  діелектриків. 
15. Провідникові матеріали та їх класифікація.  
16. Основні вимоги до провідникових  матеріалів . 
17. Сплави високого опору.  
18. Напівпровідникові матеріали та їх основні властивості. 
19. Власні та домішкові напівпровідники. 
20. Основні види напівпровідникових матеріалів. 
21. Класифікація речовин за магнітними властивостями . Діамагнетики. 
22. Класифікація речовин за магнітними властивостями . Парамагнетики. 
23. Класифікація речовин за магнітними властивостями . Феромагнетики. 
24.  Види магнітних втрат у феромагнетику. 
25. Магнітом’які й магнітотверді матеріали.  
26. Основні вимоги до магнітом’яких матеріалів.  
27. Основні властивості магнітотвердих матеріалів. 
28. Електропровідність металів . 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені 
питання; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано 
висловлює власні думки;  
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 
поставлені запитання. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу 
дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 
але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 
не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 
рекомендова

но 

Абітурієнт: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні 
їх змісту; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 
Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 

 


