
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА» 

Що вивчає спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»? 

Яку структуру організаційну має НТУ «ХПІ»? 

За якою спеціальністю та спеціалізацією навчає студентів кафедра електричних машин НТУ ХПІ»? 

За якими рівнями, ступенями та кваліфікаціями вищої освіти здійснюється навчання в НТУ «ХПІ»? 

Які гранти або стипендії надаються студентам завдяки співпраці НТУ «ХПІ» з іншими установами? 

Які правила користування бібліотечними ресурсами за єдиною карткою читача? Які правила 

складання запиту під час пошуку в базі даних науковотехнічної бібліотеки НТУ «ХПІ»? 

Наведіть результати пошуку книжкових видань за спеціальністю «Електричні машини» в науково-

технічній бібліотеці НТУ «ХПІ». 

Наведіть результати пошуку рідкісних та цінних видань в науковотехнічній бібліотеці НТУ «ХПІ». 

Наведіть приклади наукометричних баз з адресою інтернет-сторінки. 

Наведіть адресу посилання на методичне забезпечення, яке знаходиться на сайті кафедри електричних 

машин «НТУ ХПІ». 

Які принципи формування підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою в НТУ 

«ХПІ»? 

Наведіть види інженерної діяльності. Сформулюйте закон Кулона. 

Покажіть графічно електричне поле відокремленого заряду, двох однойменних та двох різнойменних 

зарядів. 

Охарактеризуйте електричну провідність провідників, напівпровідників, діелектриків. 

Дайте визначення електричної ємності. Чому дорівнює електрична ємність плаского конденсатора? 

Запишіть, чому дорівнює еквівалентна ємність ділянки електричного кола з послідовно та паралельно 

з’єднаними ідеальними ємнісними елементами. 

Запишіть залежності опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу, матеріалу та 

температури. 

Сформулюйте закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. Сформулюйте закон Ома для 

замкненого електричного кола. 

Запишіть, чому дорівнює еквівалентний опір ділянки електричного кола з послідовно та паралельно 

з’єднаними ідеальними резистивними елементами. Сформулюйте перший та другий закони Кірхгофа. 

Запишіть, як визначається енергія і потужність електричного струму. 

Сформулюйте закон Джоуля – Ленца. 

Охарактеризуйте постійний та змінний струм. 

Дайте визначення магнітної індукції та магнітного потоку. 

Охарактеризуйте силову дію магнітного поля на провідник зі струмом. Охарактеризуйте магнітну дію 

струму. Надайте правило свердлика. 

Охарактеризуйте електромагнітне поле та його складові – електричне поле та магнітне поле. 

Сформулюйте закон електромагнітної індукції в формулюванні Фарадея. Сформулюйте закон 

Ампера. 

Сформулюйте правила правої та лівої руки. 

Поясніть явище самоіндукції. Дайте визначення індуктивності. 

Поясніть принципи перетворення механічної енергії на електричну. Поясніть принципи перетворення 

електричної енергії на механічну. Опишіть будову трансформатора та поясніть його принцип дії. 

Опишіть будову асинхронної машини. 

Поясніть принцип дії асинхронного двигуна. Поясніть принцип дії асинхронного генератора. 

Опишіть будову явнополюсної синхронної машини. Опишіть будову неявнополюсної синхронної 

машини. Поясніть принцип дії синхронного двигуна. 

Поясніть принцип дії синхронного генератора. Опишіть будову машини постійного струму. 

Поясніть принцип дії двигуна постійного струму. Поясніть принцип дії генератора постійного 

струму. 

Поясніть призначення колектора в машині постійного струму. 


