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Вступ 

Сучасні умови господарювання та обслуговування електромереж 

висувають нові цілі та завдання перед електромонтером. Усе більшого 

розвитку набувають нові технології, нові види обладнання та інформаційно-

технологічний прогрес, що вимагає нових знань, насамперед, щодо 

обслуговування та сервісної діяльності з усіма вузлами електромережі, 

необхідності швидко та якісно виконати будь-які необхідні ремонтні роботи. 

Метою фахового вступного випробування є встановлення рівня 

теоретичних знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для опанування 

навчальних дисциплін за програмою підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» вступники повинні 

відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 

які передбачають спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення 

виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені 

для первинних посад у сфері електропостачання. Обов’язковою умовою 

також є вільне володіння державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту має 

міжпредметний синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких 

модулів професійних знань: 

1. Технологія електромонтажних робіт; 

2. Обслуговування електромереж високої напруги (до 10 кВ); 

3. Обслуговування електромереж низької напруги (до 1000 В). 

Екзаменаційні білети мають за змістом міжпредметний характер. 

Теоретичні завдання передбачають знання: 

 особливості побудови електропостачальної системи; 

 основні види електромереж; 

 правила підбору електропроводки та прокладання її у житлових 

будинках; 

 основні риси та особливості розвитку технологій у сфері 

електропостачання; 

 правила підбору електрообладнання під час монтажу; 

 електробезпека; 

 особливості побудови і призначення ТП; 

 правила обслуговування та виконання ремонтних робіт на ТП. 



МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ 

 

Тема 1. Загальні відомості про будівлі і споруди та будівельно-

монтажні роботи 

 

Класифікація будівель та споруд за призначенням, конструктивно-

технічним виконанням, за поверхами, капітальністю, вогнестійкістю. 

Загальні вимоги до будівель та споруд: архітектурні, будівельні, санітарно-

технічні, протипожежні, експлуатаційні, електромонтажні, економічні. 

Основні частини будівель та споруд, їх конструктивне виконання та 

призначення. 

Організація будівельно-монтажних робіт. Склад підготовчих робіт на 

будівельній ділянці. Види технічної та технологічної документації на 

здійснення робіт з будівництва будівель та споруд. Державні будівельні 

норми (ДБН) на виробництво та приймання роботи. 

Характеристика виробництва загальнобудівельних робіт (земляних, 

цегляних, бетонних, залізобетонних, монтажних, теслярських, покрівельних, 

обробних). 

Спеціальні роботи: санітарно-технічні, вентиляційні, електромонтажні. 

Технологічна послідовність виконання будівельно-монтажних та спеціальних 

робіт. 

Порядок здачі й приймання будівель, споруд під електромонтажні 

роботи. 

 

Тема 2. Улаштування й монтаж електропроводок 

 

Класифікація електропроводок, область застосування проводів та 

неброньованих кабелів для електропроводок у залежності від умов 

навколишнього середовища. Загальні відомості про відкриті та приховані 

електропроводки, трубні та безтрубні, їх недоліки та переваги, область 

застосування. Загальні поняття про монтаж електропроводок у дві стадії. 

Види робіт під час виконання першої стадії монтажу. Вибір трас. Підготовка 

трас. Способи виконання розмічування трас. Пробивні роботи. Кріпильні 

роботи. Інструментальна заготовка сталевих та пластмасових труб. 

Прокладка та кріплення сталевих та пластмасових труб. З’єднання труб та 

трубних блоків між собою. Основні поняття про другу стадію монтажу 

електропроводок. Види електромонтажних робіт під час виконання другої 

стадії монтажу. Монтаж тимчасових освітлювальних проводок. 



Відкриті безтрубні проводки. Електропроводки на ізоляційних опорах: 

ізоляторах, клинцях, роликах. Армування ізоляторів. Встановлення в отвори 

та гнізда якорів, крюків, скоб з ізоляторами. Електропроводки плоскими 

проводами. Безструбне прокладання проводів в каналах будівельних 

конструкцій. Загальні відомості про появу каналів в панелях стін та 

перекриттів для проводів та ніш для установлюваних виробів. 

Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних 

робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних будинках. 

 

Тема 3. Монтаж світильників, електроустановлювальних виробів та 

щитків 

 

Монтажні вироби та деталі. Способи установлення світильників. 

Монтаж світильників з лампами накалювання. 

Перевірка комплектності світильників. Заряджання та встановлення 

світильників усіх видів до 6 ламп. Підготовка гнізд під вимикачі та 

штепсельні розетки, їх монтаж. Підключення світильників до мережі та їх 

випробування. Підключення розеток, вимикачів до мережі освітлення. 

Монтаж вимикачів, розеток відкритих та скритих проводок. 

Монтаж електричних дзвоників та кнопок. Установка та схеми вмикання 

електричних лічильників. Вимоги до контактів, контактних з’єднань. 

 

Тема 4. Монтаж захисного заземлення та занулюючих пристроїв 

 

Призначення робочого й захисного заземлення. Штучне заземлення та 

заземлюючі провідники. 

Монтаж зовнішнього контуру заземлення з застосуванням металевих 

труб, кутової сталі. 

Способи заглиблення штучного заземлення. Приєднання заземлюючих 

стрічок до заземлювачів, з’єднання між собою заземлюючих провідників. 

Вплив характеру ґрунту на опір заземлюючого пристрою. Введення 

заземлення в будівлю. Розмітка траси внутрішнього заземлення, установка 

кріплення. Занулювання. Перевірка якості. Індустріальний метод монтажу 

заземлюючих пристроїв.  



МОДУЛЬ 2. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ВИСОКОЇ 

НАПРУГИ (ДО 10 кВ) 

 

Тема 1. Трансформатори 

 

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. 

Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого 

замикання, режим навантаження. Векторні діаграми при різноманітних 

режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання 

трансформаторів при передачі енергії на великі відстані. Вимірювальні 

трансформатори. 

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота 

трансформаторів. 

Автотрансформатори: будова, принцип дії, основні характеристики 

автотрансформаторів та область застосування. 

 

Тема 2. Електричні машині 

 

Електричні машини змінного струму. 

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова генераторів змінного 

струму. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. 

Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Способи реверсування. 

Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область 

застосування асинхронних електричних машин. 

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. 

Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна 

характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості 

обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин. 

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. 

Електричні машини постійного струму. 

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна 

сила. Реакція якоря. комутація струму. Додаткові полюси. Способи 

збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні 

характеристики генератора постійного струму. Оберненість машин 

постійного струму. Використання постійного струму. Обертальні 

перетворення.  



Тема 3. Напівпровідникові прилади 

 

Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова 

провідність. Напівпровідниковий діод. Вольт-амперна характеристика діода в 

прямому та зворотному включенні. Тиристори, основні схеми включення із 

загальною фазою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, 

коефіцієнт підсилення. Біполярні та полярні транзистори. Тиристори, їх 

різновиди, особливості, параметри. маркування напівпровідникових 

приладів, область застосування. Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. 

Будова, умовні позначення та схема включення, принцип дії. Основні 

параметри та характеристики. 

 

Тема 4. Електронні пристрої 

 

Інтегральні мікросхеми. Елементи ІМС, компоненти ІМС, основні 

параметри. Інтегральні цифрові та Інтегральні аналогові мікросхеми. 

Випрямлячі змінного струму. Призначення та принцип дії випрямляча. 

Функціональна схема випрямляча. Схеми випрямлення: одно напівперіодна, 

дво напівперіодна (з середньою точкою, мостовою). Стабілізація напруги та 

струму. Призначення підсилювачів. Види підсилювачів. Основні параметри 

підсилювачів: коефіцієнт підсилення (за струмом, за напругою, за 

потужністю), вхідний та вихідний опори, вихідна потужність, коефіцієнт 

корисної дії, чутливість, смуга пропускання струму. 

 

 

МОДУЛЬ 3. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ НИЗЬКОЇ 

НАПРУГИ (ДО 1000 В) 

 

Тема 1. Електропроводки мереж електропостачання 

 

Організація, індустріалізація і механізація електромонтажних робіт. 

Класифікація електропроводок, область застосування проводів та 

неброньованих кабелів для проводок в залежності від умов навколишнього 

середовища. Вибір виду електропроводки в залежності від умов 

навколишнього середовища. Маркування проводів та кабелів. Область 

застосування різних видів електропроводок. Відкриті та заховані 

електропроводки, їх недоліки та переваги, область застосування. Виконання 

заходів, складання ескізів для виготовлення нескладних вузлів 

електропроводок. 



Тема 2. Електричні схеми. Читання електросхем 

 

Найпростіші електричні схеми мереж та електроустаткування. 

Улаштування силових систем і електроустаткування житлових, культурно-

побутових і адміністративних будинків. Схеми розподілу електроенергії. 

 

Тема 3. Захист бізнесу та підприємницька таємниця 

 

Загальні відомості про будову електричних апаратів захисту і запуску 

силового устаткування. Неавтоматична комутаційна пускова апаратура. 

пакетні вимикачі, перемикачі, рубильники, силові ящики. Встановлення 

простих пускорегулюючих апаратів та приладів. 

 

Тема 4. Основи трудового законодавства 

 

КЗпП України та інші законодавчі акти про основні трудові права та 

гарантії їх забезпечення. Особливості регулювання праці окремих категорій 

працівників. Трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Сфера 

укладання колективних договорів. Зміст трудового договору та гарантії при 

його укладанні, зміни та припинення. Випробування під час прийому на 

роботу. Переважне право залишатися на роботі при вивільненні працівників. 

Вихідна допомога. Усунення від роботи. Довідка про роботу та заробітну 

плату. Трудова угода. Контракт – особлива форма трудової угоди. Норма 

тривалості робочого часу. Робота в нічний час. Неповний робочий час. 

Перерва на відпочинок та харчування. Робота у вихідні дні. Компенсація за 

роботу у вихідні та святкові дні. Щорічні основні відпустки та порядок їх 

надання. Розрахунок стажу роботи що дає право на відпустку. Додаткові, 

творчі та інші види відпусток. Право на відпустку під час переведення на 

іншу роботу. Санітарно-гігієнічні умови праці. Безпека праці на робочому 

місці. Дотримання вимог охорони праці.  



Перелік орієнтовних питань на фахове вступне випробування 

 

1. Дайте визначення поняттю електропостачальна система. Опишіть 

основні складові частини. 

2. Види і застосування систем заземлення. 

3. Вкажіть особливості мереж до 1000 В. 

4. Дайте визначення N – проводу енергосистеми. Вкажіть його 

важливість та призначення. 

5. Опишіть вимоги до електропостачання споживачів І категорії. 

6. Опишіть вимоги до електропостачання споживачів ІІ категорії. 

7. Опишіть вимоги до електропостачання споживачів ІІІ категорії. 

8. Дайте аналіз основних заходів електробезпеки від прямого дотику до 

струмоведучих частин. 

9. Опишіть види режимів роботи енергосистеми а також допустимі 

відхилення значень напруги. 

10. Дайте визначення та назвіть функції розподільчих пунктів. 

11. Назвіть основні параметри для вибору запобіжників, реле струму, 

реле напруги. 

12. Вкажіть основні вимоги і призначення ПЗВ. 

13. Опишіть будову, переваги та недоліки у використанні 3-провідної 

мережі. 

14. Опишіть подібності і відмінності вимикачів навантаження, 

вимикачів і роз’єднувачів. 

15. Назвіть основні параметри для вибору рубильників, перемикачів, 

кнопок керування. 

16. Опишіть будову, переваги та недоліки у використанні 4-провідної 

мережі. 

17. Назвіть основні параметри для вибору автоматичних вимикачів, 

контакторів, магнітних пускачів. 

18.  Опишіть будову і призначення автоматичного вимикача. 

19. Опишіть види захистів електромережі напругою до 1000 В. 

20. Опишіть будову, призначення і види електричних ізоляторів. 

21. Охарактеризуйте мережі з ізольованою нейтраллю. 

22. Охарактеризуйте мережі із глухозаземленою нейтраллю. 

23. Які основні види захисту і блокування застосовують на ТП 

10/0,4 кВ? 

24. Дайте порівняльний аналіз радіальної, магістральної та петлевої 

мережі електропостачання. 

25. Опишіть основні вимоги до прокладання кабельної ЛЕП. 



26. Опишіть порядок першочерговості дій при наданні першої медичної 

допомоги від ураження струмом. 

27. Оберіть та обґрунтуйте свій вибір мережі у житловому 

багатоквартирному будинку. 

28. Опишіть процес монтажу системи заземлення. 

29. Опишіть основні вимоги до прокладання відкритого і закритого типу 

проводок 

30. Охарактеризуйте основні види джерел світла. 

31. З’єднання, яке зображено на схемі називається      

 А. Мішане 

 B. Послідовне 

 С. Паралельне 

           D. Не можливо визначити 

32. Закон Ома для ділянки кола формулюється так: 

 А.  Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й 

обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола. 

B. Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги націй 

ділянці й обернено пропорційна її опору. 

С.  Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю.  

D.  Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна опору й обернено 

пропорційна спаду напруги на  цій ділянці. 

33.Закон Ома для повного кола записується так: 

          А. I = E / R+r 

          B. I = R+ r / E 

          С. I = R/U  

          D. I = E·(R+r) 

34. I закон Кірхгофа формулюється так: 

А. Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено 

пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола. 

B. Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги націй 

ділянці й обернено пропорційна її опору. 

С. Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю.  

D. Сила струму у вузлі електричного кола прямо порційна спаду напруги на  

цій частині кола. 

35. II закон Кірхгофа записується так: 

          А.  ∑ E = ∑ U ·R  



          B.  ∑ E = ∑ I ·R  

          С.  ∑ E = ∑ U   

          D.  ∑E = ∑ I ·U 

36. Потужність визначається за формулою: 

          А.  P = U·R             

          B.  P = I·R             

          С.  P = А/t 

                    D.  P = I /U 

37. Змінний струм – це струм який …: 

А.   не змінюється з часом; 

В.   змінює величину струму, не змінює напрямок; 

С.   періодично змінює своє величину і напрямок; 

          D.   змінюється за законами косинуса. 

38. Реактивний ємнісний опір виникає у колах змінного струму з ..  

А.   конденсатором; 

В.   котушкою; 

С.   конденсатором і резистором; 

D.   резистором 

39. Одиниці вимірювання активної потужності: 

А.   вати; 

В.   вольти; 

С.   вольт-ампери; 

          D.    ампери. 

40. Фазна напруга – це напруга, яка виникає… 

                     А.   між лінійним проводом і нейтральним; 

 В.   між двома лінійними проводами; 

 С.   виникає при з’єднанні фаз трикутником; 

           D.   виникає в однофазних системах.  
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Критерії оцінювання учнів 
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100 Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його 

елементи; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної 

діяльності; відповідає 10% від загальної кількості запитань. 

105 Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального 

матеріалу; має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення; виявляє 

здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити 

кілька термінів, явищ без зв’язку між ними; може обрати 

правильний варіант відповіді (на рівні «так-ні»); відповідає 

10%-30% від загальної кількості запитань. 

110 Учень відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою 

викладача виконує елементарні завдання; може дати відповідь з 

кількох простих речень; має фрагментарні уявлення про роботу  

з джерелами, не має сформованих умінь та навичок; відповідає 

30%-40% від загальної кількості запитань. 
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120 Учень має початковий рівень знань; знає основний навчальний 

матеріал, здатний відтворити його відповідно до тексту 

підручника, повторити певну операцію, дію; описує явища, 

процеси без пояснень причин, не здатен самостійно відтворити 

їх послідовність, слабко орієнтується в поняттях; має 

фрагментарні навички в роботі з підручником; самостійне 

опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі; 

здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, 

відповідає 40%-50% від загальної кількості запитань. 

130 Учень розуміє основний навчальний матеріал; здатний з 

помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило, відтворити його з помилками та 

неточностями; має навички роботи з текстом підручника; 

здатен використовувати під час відповіді допоміжні наочні 

матеріали; виконує 50%-60% від загальної кількості запитань. 

140 Учень виявляє знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, 

процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його 

правильна, але не достатньо осмислена; самостійно відтворює 

більшу частину навчального матеріалу; відповідає за планом, 



висловлює власну думку щодо теми, уміє застосовувати знання 

при аналізі; користується додатковими джерелами; виконує 

60%-70% від загальної кількості запитань. 
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150 Учень правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-

наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково контролює 

власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; 

складає прості таблиці, тези та схеми; виконує 70%-77% від 

загальної кількості запитань. 

160 Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висловлює 

події з точки зору смислового взаємозв’язку; вміє аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну 

діяльність; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з 

деякими неточностями; здатен на рецензію відповіді; може 

опрацьовувати матеріал самостійно, виконує 77%-84% від 

загальної кількості запитань.  

170 Учень вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання 

в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі факти у власній 

аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці 

дії, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен самостійно 

опрацьовувати навчальний матеріал, виконувати прості творчі 

завдання; виконує 84%-94% від загальної кількості запитань. 
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180 Учень володіє глибокими і міцними знаннями, здатен 

використовувати їх у практичній діяльності; може визначати 

тенденції та суперечності процесів; робити аргументовані 

висновки; критично оцінює нові факти, явища, ідеї; 

використовує додаткові джерела та матеріали; самостійно 

визначає окремі цілі власної навчальної діяльності; вирішує 

творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від 

об’єктивної; здатен прийняти іншу позицію як альтернативну; 

виконує 90%-94% від загальної кількості запитань. 

190 Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, 

аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; 



уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і 

розв’язувати проблеми, вміє застосовувати вивчений матеріал 

для власних аргументованих суджень в практичній діяльності; 

визначає програму особистої пізнавальної діяльності; 

самостійно знаходить інформацію, самостійно оцінює 

різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту 

позицію щодо них, самостійно виконує 94%-97% від загальної 

кількості запитань. 

200 Учень має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 

здібності у навчальній діяльності, користується арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні 

завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 

явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно 

здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне 

ставлення до неї, користується широким арсеналом засобів 

доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, 

логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій 

формі; виконує 97%-100% від загальної кількості запитань. 
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