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Перелік тем, що входять до програми вступного фахового випробування 

для осіб, які вступають для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю: 

Закони Ома та Кірхгофа. Електричні кола постійного струму. Електричні 

кола змінного струму. Електричне коло змінного струму з послідовним 

з’єднанням елементів. Електричне коло змінного струму з паралельним 

з’єднанням елементів. Кола трифазного струму. Енергія та потужність в 

електричних колах. Магнітні кола. Електричні вимірювання і прилади. 

Використання електровимірювальних приладів. Однофазні трансформатори. 

Трифазні трансформатори. Асинхронні двигуни. Машини постійного струму. 
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Вступник за результатами співбесіди рекомендується до участі в конкурсі 

в разі, якщо він: 

– виявив достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– володіє відповідною фаховою термінологією; 

– уміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди не рекомендується до участі в 

конкурсі в разі, якщо він: 

– виявив недостатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– не володіє відповідною фаховою термінологією; 

– не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє 

їхнього взаємозв’язку. 
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