


 

 

Тестові завдання для вступу на навчання за освітньою програмою  

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня 

«Бакалавр» складається з 25 запитань із комплексу фахових дисциплін, 

представлених запитаннями, що потребують обрання однієї або кількох відповідей 

із запропонованого набору варіантів, вибору відповідності або їхньої 

послідовності. 

Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь і навичок 

вступників програмним вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня 

підготовленості вступників для отримання ОС «Бакалавр». 

Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях здійснюється за 

шкалою від 100 до 200 балів. За правильне розв’язання одного питання вступник 

може отримати 4 бали. Відсутність відповіді або неправильна відповідь оцінюється 

в 0 балів. Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі 

повинна складати 100балів. Час виконання тестових завдань становить 60 хвилин. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 

1. Які приміщення відносяться до приміщень з підвищеною небезпекою з 

точки зору ураження електричним струмом? 

2. Яка визначаюча складова розрахунку електронагрівальної установки. 

3. При вмиканні трифазного двигуна в трифазну мережу в зазорі між 

статором і ротором виникає обертове магнітне поле. З якою кутовою 

швидкістю воно обертається? 

4. Що називають електромеханічною характеристикою двигуна? 

5. За допомогою яких приладів за формулою активної потужності  можна 

визначити коефіцієнт потужності? 

6. Засобом чого є компенсація реактивної потужності в електричній мережі? 

7. Що є критерієм методу вибору проводів внутрішніх електричних 

проводок? 

8. Для чого призначені трансформатори струму в електричних мережах? 

9. Що відбувається при збільшенні частоти струму статора асинхронного 

двигуна? 

10. Яке відхилення напруги допустимо в с.-г. освітлювальних мережах? 

11.  Який струм називається лінійним струмом у трифазному колі? 



12.  Що відбувається, коли фактична втрата напруги в мережі перевищує 

допустиму? 

13.  Що впливає на клас точності вимірювальних трансформаторів?   

14. Чи необхідно виконувати умову  по робочому струму ІРОБ при виборі 

перерізу проводів? 

15.  Для чого призначені запобіжники в електричній мережі? 

16. Для чого призначені трансформатори напруги в електричних мережах? 

17.  Що відбувається при зміні прикладеної до обмотки статора напруги у 

асинхронного двигуна? 

18.  Як позначають лічильник реактивної енергії? 

19.  Як залежить момент асинхронного двигуна від напруги на статорі? 

20.  Як визначити  потужність акумуляторної батареї, яка створюється у її 

зовнішньому колі, якщо   І= 200 А, U= 10,5 B. 

21.  Чим відрізняються галогенні лампи розжарювання від звичайних? 

22.  Що є резонансним режимом кола? 

23.  Що таке паралельне з’єднання ділянок електричного кола? 

24.  Характеристики з’єднання в зірку? 

25.  Як називаються провідники, що з’єднують між собою джерело і 

навантаження? 

26.  Що називають механічною характеристикою робочої машини. 

27.  Що назвіть найбільш ефективним перетворювачем електричної енергії в 

теплову? 

28.  Що необхідно для зменшення несиметрії фазних напруг в електричних 

мережах трифазного струму? 

29.  Як визначається час пуску асинхронного електродвигуна „вхолосту”? 

30.  При якій жорсткості механічної характеристики електродвигуна робота 

системи „електродвигун – робоча машина” стійка? 

31.  Яке перевищення пускового струму двигуна постійного струму 

незалежного збудження допустиме? 

32.  Який з показників якості електричної енергії не можна змінити в 

розподільній мережі?    

33.  Яку тривалість перерви в електропостачанні допускають споживачі ІІ 

категорії надійності? 

34.  Що таке електричне коло? 

35.  Яке послідовне з'єднання ділянок електричного кола? 

36.  Як формулюється перший закон Кірхгофа? 

37.  Як залежить потужність електродного водонагрівача від підведеної 

напруги? 

38.  Електричний опір r це: 



39.  Які лампи використовують для знезараження тари, приміщень? 

40.  Які лампи використовуються для ультрафіолетового опромінення тварин? 

41.  Напруга конденсаторної установки для компенсації реактивної 

потужності повинна бути? 

42.  Які електричні станції призначені для роботи в періоди максимальних 

навантажень? 

43.  Яким засобом виконують компенсацію реактивної потужності в 

електричній мережі? 

44.  За якою формулою визначають номінальний момент при побудові 

механічної характеристики асинхронного двигуна? 

45.  Що відбувається при введенні додаткового опору в коло ротора в 

асинхронного двигуна з фазним ротором? 

46.  Який з показників якості електричної енергії не можна змінити в 

розподільній мережі (в лінії електропередавання, на трансформаторній 

підстанції)? 

47.  Для чого потрібен розрахунок найбільших струмів короткого замикання? 

48.  Назвіть коефіцієнт схеми релейного захисту? 

49.  Який з нагрівних проводів не рекомендується для відкритого 

прокладання? 

50.  Що впливає на клас точності вимірювальних трансформаторів. 

 

Приклади тестових завдань: 

1. Для визначення втрати активної потужності в лініях електропередачі 

необхідно знати: 

а) розрахункову активну потужність навантаження, марку і переріз проводу, 

довжину лінії, напругу лінії; 

б) розрахункову повну потужність навантаження, марку і переріз проводу, 

довжину лінії, напругу лінії; 

в) розрахунковий струм навантаження, втрати активної потужності холостого 

ходу трансформатора, напругу короткого замикання трансформатора; 

г) розрахункову повну потужність навантаження, коефіцієнт потужності соs, 

переріз проводу, довжину лінії. 

2. Який з показників якості електричної енергії не можна змінити в 

розподільній мережі (в лінії електропередавання, на трансформаторній 

підстанції) 

а) несиметрію напруги фаз; 

б) відхилення напруги у споживачів; 



в) частоту трифазного змінного струму; 

г) коливання напруги в мережі. 

3. Пусковий струм двигуна постійного струму незалежного збудження не 

повинен перевищувати: 

а) 2,5...З номінального значення; 

б) 5...7 номінального значення; 

в) 2...2,5 номінального значення; 

г) не обмежується. 

 

4. Основним завданням теплового розрахунку електронагрівальної установки 

(ЕНУ) є визначення 

а) визначення всіх елементів теплового балансу; 

б) потужності установки; 

в) витрати пального; 

г) температури середовища, що нагрівається. 

5. При зміні прикладеної до обмотки статора напруги у асинхронного двигуна: 

а) максимальний момент зменшується, а синхронна швидкість зростає; 

б) максимальний момент не змінюється, а критичне ковзання зростає; 

в) критичне ковзання не змінюється, а момент двигуна змінюється 

пропорційно квадрату напруги; 

г) максимальний момент зменшується, а критичне ковзання зростає. 

6. При зменшенні магнітного потоку у двигуна постійного струму незалежного 

збудження: 

а) зменшується швидкість ідеального холостого ходу, а жорсткість механічної 

характеристики не змінюється; 

б) швидкість ідеального холостого ходу не змінюється, а жорсткість 

механічної характеристики зменшується; 

в) збільшується швидкість ідеального холостого ходу, а жорсткість механічної 

характеристики зменшується; 

г) зменшується швидкість ідеального холостого ходу, а жорсткість механічної 

характеристики зростає. 



6. Що об'єднує в собі система технічного діагностування ? 

а) об'єкт і технічну документацію на нього; 

б) сукупність засобів, об'єкта та виконавців, необхідних для проведення 

діагностування; 

в) засоби технічного діагностування   ; 

г) приписи і застереження щодо проведення діагностування. 

7. Формула активної потужності cosUIP  , дозволяє визначити коефіцієнт 

потужності за допомогою таких приладів: 

а) амперметра, ватметра; 

б) вольтметра, амперметра; 

в) вольтметра, ватметра; 

г) вольтметра, амперметра, ватметра. 

8. Критерієм методу вибору проводів внутрішніх електричних проводок є: 

а) допустима температура нагрівання проводів; 

б) вартість проводів внутрішніх проводок; 

в) мінімальні приведені затрати на виконання внутрішніх проводок; 

г) допустима втрата напруги в проводах лінії. 

9. Які втрати напруги допускаються в освітлювальних мережах? 

а)  2,5%;      б)  2%;     в)  3,5%;   г) 5%. 

 

10. Час пуску асинхронного електродвигуна „вхолосту” визначається: 

а) електромеханічною сталою часу і критичним ковзанням двигуна; 

б) лише моментом інерції привода; 

в) лише критичним моментом двигуна; 

г) лише синхронною швидкістю двигуна. 
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