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ВСТУП 
 

Додаткове вступне випробування складають вступники, які беруть участь у 
конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня магістр, на основі 
освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.  

Додаткове вступне випробування оцінюється за 2-бальною шкалою 
(«зараховано» або «не зараховано»). Додаткове вступне випробування передує 
фаховому вступному випробуванню та вступному екзамену з іноземної мови. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Додаткове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма 
“Електричні машини і апарати”). 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: електричні машини та теоретичні основи 
електротехніки. Має знати теорію, вміти розв’язувати фахові задачі, уміти 
здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при 
цьому методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен 
продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені 
практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 

 
ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ „ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ” 

 
1. Призначення й область застосування трансформаторів, основні 

визначення. 

2. Конструкція і принцип дії 1-фазного трансформатора. 

3. Рівняння машини постійного струму і електрорушійна сила 

трансформатора. 

4. Холостий хід 1-фазного реального трансформатора, векторна діаграма. 

5. Навантажувальний режим 1-фазного трансформатора, векторна діаграма. 

6. Зовнішні характеристики трансформатора. 

7. Дослід холостого ходу трансформатора. 

8. Дослід короткозамкненого трансформатора. 

9. Втрати і коефіцієнт корисної дії трансформатора. 

10. Схеми з’єднання обмоток з-фазного трансформатора. 

11. Рівнобіжна  робота  трансформаторів, умови  включення. 

12. 3-обмотковий трансформатор, схема, призначення. 

13. Автотрансформатор, схема, призначення, переваги, недоліки в порівнянні 

з трансформатором. 

14. Вимірювальні трансформатори, схеми, принцип дії. 

15. Реактор і реактивна котушка, призначення. 

16. Обертове магнітне поле 3-фазної системи струмів. 

17. Конструкція і принцип дії 3-фазного асинхронного двигуна. 

18. Режим холостого ходу і холостий хід асинхронного двигуна. 

19. Залежність частоти електрорушійної сили і струмів ротора від ковзання 

асинхронного двигуна. 



20. Енергетична діаграма, коефіцієнт корисної дії і коефіцієнт потужності 

асинхронного двигуна. 

21. Робочі характеристики асинхронного двигуна. 

22. Обертаючий момент асинхронного двигуна по його паспортним даним. 

23. Залежність критичного моменту від величини cU  і активного опору, що 

вводиться в коло фазного ротора асинхронного двигуна. 

24. Кругова діаграма асинхронного двигуна, основні поняття. 

25. Побудувати кругову діаграму по дослідах холостого ходу і 

короткозамкненого асинхронного двигуна. 

26. Пуск асинхронного двигуна з фазним ротором, схема, характеристики. 

27. Прямий пуск асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. 

28. Реакторний  пуск асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. 

29. Схема, переваги  глибокопазного асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором. 

30. Схема паза ротора, принцип дії, призначення. 

31. Гальмування асинхронного двигуна противключенням, схема, 

характеристики, призначення, переваги і недоліки. 

32. Динамічне гальмування асинхронного двигуна, схема, характеристики, 

призначення, переваги і недоліки. 

33. Рекуперативне гальмування асинхронного двигуна, характеристики, 

призначення, переваги. 

34. Режим короткозамкненого асинхронного двигуна. 

35. Регулювання частоти обертання введенням активного опору в коло 

фазного ротора асинхронного двигуна. 

36. Регулювання частоти обертання ротора асинхронного двигуна зміною 

числа пар полюсів. 

37. Регулювання частоти обертання ротора асинхронного двигуна зміною 

частоти струму живильної мережі. 3-фазна найпростіша і 3-фазна 2-

шарова обмотки статора асинхронного двигуна; схема та принцип дії. 

38. Конструкція і принцип дії 1-фазних асинхронних двигунів; схема, 



механічна характеристика. 

39. Універсальні асинхронні двигуни; їхні схеми, вираження для пускових і 

робочих ємностей. 

40. Індукційний регулятор і фазорегулятор; конструкція, призначення, 

векторна і часова діаграми. 

41. Електромагнітна асинхронна муфта; конструкція, принцип дії і 

призначення. 

42. Асинхронна машина в системі синхронної передачі; режими роботи 

сельсинів, конструкція. 

43. Гістерезисний двигун; конструкція, принцип дії, призначення, механічна 

характеристика. 

44. Лінійні асинхронні двигуни; конструкція, призначення, принцип дії, 

переваги і недоліки. 

45. Конструкція і принцип дії 3-фазного синхронного генератора. 

46. Характеристика холостого ходу синхронного генератора. 

47. Робота синхронного генератора на автономне навантаження; реакція 

якоря при різному по виду навантаженню; напруга на затисках 

навантаженого синхронного генератора; синхронний опір. 

48. Зовнішня характеристика синхронного генератора. 

49. Регулювальна характеристика синхронного генератора. 

50. Конструкція і принцип дії машини постійного струму, рівняння 

електричної рівноваги і моментів. 

51. Класифікація машини постійного струму по способу з’єднання обмотки 

збудження з обмоткою якоря. 

52. Генератор постійного струму зі змішаним збудженням, схема, основні 

характеристики, експлуатаційні властивості. 

53. Електрорушійна сила обмотки якоря машини постійного струму. 

54. Номінальні дані машини постійного струму. 

55. Двигун постійного струму зі змішаним збудженням; схема і механічні 

характеристики. 



56. Магнітне коло машини постійного струму при холостому ході і його 

розрахунок. 

57. Явища, викликані реакцією якоря машини постійного струму; міри 

боротьби з реакцією якоря. 

58. Класифікація втрат машини постійного струму; коефіцієнт корисної дії 

машини постійного струму, енергетична діаграма. 

59. Режими роботи машини постійного струму. 

60. Комутація машини постійного струму і причини іскріння на колекторі. 

61. Електричні машини з поперечним полем; призначення, конструкція, 

характеристики. 

62. Електромашинні перетворювачі двигунно-ґенераторного типу; схема, 

 
ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ 

„ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ” 
 

1. Закони Ома і Кірхгофа. 

2. Режими роботи електричних кіл і схеми заміщення джерел живлення. 

3. Нерозгалужені електричні кола. 

4. Розгалужені електричні кола. 

5. Взаємне перетворення трикутника опорів в трипроменеву зірку опорів. 

6. Методи розрахунку електричних кіл. 

7. Баланс потужностей. 

8. Потенціальні діаграми. 

9. Одержання синусоїдного струму. 

10. Векторні діаграми. 

11. Основні співвідношення в колах синусоїдного струму. 

12. Найпростіші електричні кола синусоїдного струму. 

13. Кола змінного струму з послідовним з’єднанням споживачів. 

14. Резонанс напруг. 

15. Топографічна векторна діаграма. 

16. Кола змінного струму з паралельним з’єднанням споживачів. 



17. Резонанс струмів.  

18. Перетворення послідовного з’єднання споживачів в еквівалентне паралельне 

і обернено. 

19. Потужність в колах змінного струму.  

20. Коливання потужності в колах змінного струму. 

21. Коефіцієнт потужності. 

22. Комплексний метод розрахунку кіл змінного струму. 

23. Формули для розрахунку кіл змінного струму в комплексній формі. 

24. Застосування комплексного методу. 

25. Взаємна індуктивність. 

26. Послідовне з’єднання двох магнітно зв’язаних котушок. 

27. Паралельне з’єднання двох магнітно зв’язаних котушок. 

28. Визначення взаємної індуктивності дослідним шляхом. 

29. Повітряний трансформатор. 

30. Чотириполюсник і його основні рівняння. 

31. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника. 

32. Характеристичний опір та стала передачі чотириполюсника. 

33. Колова діаграма чотириполюсника. 

34. Рівняння активного чотириполюсника. 

35. Схема заміщення чотириполюсників. 

36. Трифазні системи е.р.с. 

37. З’єднання зіркою і трикутником. 

38. Розрахунок трифазних кіл. 

39. Потужність трифазного кола. 

40. Обертове магнітне поле. 

41. Симетричні складові несиметричної трифазної системи. 

42. Закони комутації. 

43. Початкові умови. 

44. Класичний метод розрахунку перехідних процесів. 

45. Перехідні процеси в колі з індуктивністю і активним опором.  



46. Перехідні процеси в колі з ємністю і активним опором. 

47. Перехідні процеси в колі з послідовним з’єднанням активного опору. 

48. Індуктивності та ємності. 

49. Диференціюючі та інтегруючі кола. 

50. Моделювання. 

51. Несинусоїдні напруги, струми та розклад їх в ряд Фур’є. 

52. Діючі значення несинусоїдного струму. 

53. Розрахунок електричних кіл з несинусоїдними е.р.с. і струмами. 

54. Потужність в електричному колі при несинусоїдному струмі. 

55. Вищі гармоніки в трифазних колах. 

56. Вольт-амперні характеристики нелінійних опорів. 

57. Статистичний та динамічний опори. 

58. Розрахунок нелінійних кіл постійного струму. 

59. Заміна декількох паралельних гілок з нелінійними опорами однією 

еквівалентною нелінійною гілкою.  

60. Стабілізатори струму та напруги. 

61. Магнітне поле у вакуумі. 

62. Магнітне поле в феромагнітному матеріалі. 

63. Основні закони магнітних кіл. 

64. Різновидність магнітних кіл. 

65. Вебер-амперні характеристики. 

66. Розрахунок магнітних кіл. 

67. Нелінійні елементи в колах змінного струму. 

68. Е.р.с., магнітний потік і струм в колі із змінною індуктивністю. 

69. Вплив гістерезису та вихрових струмів на струм в котушці з феромагнітним 

осередям. 

70. Ферорезонансні кола. 

71. Ферорезонанс напруг. 

72. Ферорезонанс струмів. 

73. Ферорезонансний стабілізатор напруг. 



74. Задача синтезу. 

75. Реалізація двополюсників ланцюгової схеми. 

76. Реалізація двополюсників шляхом послідовного вилучення найпростіших 

складових.  

77. Визначення електростатичного поля. 

78. Закон Кулона. 

79. Напруженість і потенціал електростатичного поля. 

80. Використання в електростатиці різних координатних систем. 

81. Вільні й зв’язані заряди. 

82. Поляризація речовини. 

83. Теорема Гауса. 

84. Дивергенція напруженості електростатичного поля та використання 

оператора набла. 

85. Рівняння Пуассона та Лапласа. 

86. Умови на межі розділу середовищ з різними електричними властивостями. 

87. Поле розрядженої осі. 

88. Загальна характеристика задач електростатики та їх розв’язання 

89. Густина струму і струм. 

90. Закони Ома та Кірхгофа в диференціальній формі. 

91. Закон Ленца-Джоуля та рівняння Лапласа в диференціальній формі. 

92. Перехід струму з середовища з однією провідністю в середовище з іншою 

провідністю. 

93. Граничні умови. 

94. Розрахунок електричного поля в провідному середовищі і в діелектрику 

навколо провідника зі струмом. 

95. Механічні сили в магнітному полі. 

96. Інтегральна та диференціальна форми запису закону повного струму. 

97. Вираз проекції ротора в різних системах координат. 

98. Потенціал магнітного поля. 

99. Загальна характеристика методів розрахунку та дослідження магнітних 



полів. 

100. Графічна побудова картини поля.  

101. Застосування метода дзеркальних зображень. 

102. Визначення змінного електромагнітного поля. 

103. Рівняння Максвела. 

104. Теорема Умова-Пойтінга. 

105. Рівняння Максвела для провідного середовища.  

106. Плоска електромагнітна хвиля.  

107. Поширення плоскої електромагнітної хвилі в однорідному провідному 

середовищі.  

108. Поширення електромагнітної хвилі в однорідному й ізотропному 

діелектрику. 

109. Перехід плоскої електромагнітної хвилі з одного середовища в інше. 

110. Поняття про хвилеводи та об’ємні резонатори. 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Копилов И. П. Электрические  машины: Учебник для ВУЗов. – М.: 

Энергоиздат, 1986. – 360с. 

2. Костенко М. П., Пиотровский Л. М. Электрические машины. Ч. 1. Машины 

постоянного тока. трансформаторы. – Л.: «Энергия», 1972. – 543 с. 

3. Костенко М. П., Пиотровский Л. М. Электрические машины. Ч. 2. Машины 

переменного тока. трансформаторы. – Л.: «Энергия», 1973. – 648 с. 

4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: 

Учебник. – М.: Гардарики, 2002 – 640 с. 

5. Зевеке Г.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов / Г.В. Зевеке, 

П.А. Ионкин и др. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с. 

6. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное 

поле: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. – 317 с. 

7. Чунихин А.А. Электрические аппараты. – М: Энергоатомиздат, 1988. 

8. Буль Б.К. Электромеханические аппараты автоматики / Б.К. Буль, О.Б. Буль 

и др. – М: Высшая школа, 1988. 

9. Загирняк М.В. Электрические аппараты: Учебное пособие / М.В. Загирняк, 

Н.И. Кузнецов. – Кременчуг: КГПУ, 2005. 

10. Новиков Ю.Н. Теория и расчет электрических аппаратов. – Л.: Энергия, 

1970. 

11. Котеленец Н.Ф. Испытания и надежность электрических машин / 

Н.Ф. Котеленец, Н.Л. Кузнецов. – М.: Высшая школа, 1988. – 232 с. 

12. Кузнецов Н.Л. Надежность электрических машин. – М.: Изд. Дом МЭИ, 

2006. – 432 с. 

13. Кузнецов Н.Л. Сборник задач по надежности электрических машин. – М.: 

Изд. Дом МЭИ, 2008. – 408 с. 

14. Ермолин Н.П., Жерихин И.П. Надежность электрических машин. – Л.: 

Энергия, 1976. – 274 с. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
3. Позначка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      
 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
5. На листі відповідей (у відповідному полі) сумується і проставляється 
(цифрами та прописом) загальна кількість правильних відповідей та загальна 
кількість балів за додаткове фахове вступне випробування у відповідності з 
таблицею 1, яка засвідчується підписами членів фахової комісії (для роботи, 
оціненої «незараховано» – також підписом голови фахової комісії): 
 

Загальна кількість правильних відповідей – 5 (п’ять) 
Оцінка – зараховано 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. Перерахунок оцінок відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 

Кількість правильних відповідей (балів) 1-4 5-24 

Оцінка не зараховано зараховано 
 

 


