ВСТУП
Програму та тестові завдання для вступників до коледжу за спеціальностю
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
розроблено з урахуванням чинного Державного стандарту осві́тньої програми. У
кожному варіанті фахового екзамену пропонується 50 тестових завдань відкритої
форми з короткою відповіддю.
Правильне розв’язання кожного із завдань оцінюється в два бали.
Сума балів, нарахованих за правильно виконані абітурієнтом завдання,
проводиться за 200-бальною системою оцінювання досягнень абітурієнтів.
Таблиця відповідності результатів фахових випробовувань за 200-бальною
шкалою
спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
Питання

Кількість балів

Питання

Кількість балів

1

2

26

2

2

2

27

2

3

2

28

2

4

2

29

2

5

2

30

2

6

2

31

2

7

2

32

2

8

2

33

2

9

2

34

2

10

2

35

2

11

2

36

2

12

2

37

2

13

2

38

2

14

2

39

2

15

2

40

2

16

2

41

2

17

2

42

2

18

2

43

2

19

2

44

2

20

2

45

2

21

2

46

2

22

2

47

2

23

2

48

2

24

2

49

2

25

2

50

2

Виправлення і закреслення в оформленні відповідей на завдання, якщо вони
зроблено акуратно, не є підставою для зниження оцінки.
Тривалість фахового вступного випробовування – 60 хв.

Програма фахового вступного випробовування
Фахове вступне випробовування для вступників проводиться на базі освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Програма випробування включає в себе такі дисципліни:
 монтаж електрообладнання;
 технічне обслуговування та ремонт електрообладнання;
 контрольно-вимірювальні прилади;
 електричні машини;
 електропостачання сільського господарства;
 охорона праці в галузі;
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«Монтаж електрообладнання»
Організація робочого місця і охорона праці при виконанні електромонтажних
робіт. Технічна документація для ведення електромонтажних робіт, робочий та
контрольно-вимірювальний інструмент при виконанні електромонтажних робіт.
Монтажні матеріали, види і деталі.
Проводи та кабелі напругою понад 1000 В. Електроізоляційні матеріали.
Конструкційні матеріали та вироби.
Основні операції технологічного процесу при виконанні електромонтажних
робіт.
Матеріал, інструмент і пристрої для розміткових робіт.
Вибір інструменту та механізмів для пробивних і кріпильних робіт залежно
від конструкційного матеріалу. Виконання пробивних робіт ручним і механізованим
інструментом. Забивання дюбелів і закладення кріпильних деталей.
Способи оброблення та з’єднання проводів і кабелів. Особливості з’єднання
алюмінієвих жил. Напайка наконечників. Опресування та пайка мідних і алюмінієвих
жил. Вимоги до контактів. Норми омічного опору контактів.
Кінцеве забиття кабелів. Типи забиття кабелю в сталевих воронках. Монтаж
кабельних кінцевих воронок. Послідовність операцій при монтажі кабельних
кінцевих воронок.
Ізолювання з’єднань, відгалужень і кінців жил. Ізолювання однопроводових
відкритих з’єднань у коробках, у муфтах наконечників.
Схеми з’єднань проводів і кабелів. Схеми зовнішніх і внутрішніх з’єднань.
Правила виконання схем. Позначення елементів і їх виводів. Позначення нумерації
проводів, джгутів і кабелів. Таблиця з’єднань, її призначення, правила заповнення.
Приклади схем з’єднання. Електричні схеми підключення, загальні схеми і схеми
розташування, їх призначення і застосування. Правила прокладання проводів у
приміщеннях, під землею та підвісних тросах.
Перевірка і маркування електричних кіл. Прилади і пристрої для контролю
справності ізоляції і цілісності електричних кіл.
Перевірка цілісності жил проводів і кабелів, обмоток електричних машин і
трансформаторів, кіл електроапаратів.
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Перевірка якості монтажу та складання протоколу випробувань.
Вимоги безпеки праці при виконанні електромонтажних робіт.

«Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання»
Правила влаштування електроустановок (ПУЕ). Класифікація електроустановок
за напругою (до і більше 1000 В). Класифікація приміщень за ступенем небезпеки
ураження електричним струмом. Фактори, що визначають ступінь небезпечності
приміщення.
Класифікація машин та апаратів за ступенем їх захисту від дії несприятливих
факторів.
Відповідність електроустаткування, що застосовується в електрообладнанні,
вимогам держстандартів або технічним умовам. Відповідність конструкції, виду,
виконання, способу встановлення та класу ізоляції застосованих машин, апаратів,
приладів, кабелів, проводів та іншого електрообладнання номінальній напрузі мережі
чи установки, умовам навколишнього середовища і вимогам ПУЕ.
Дотримання безпеки в електроустановках: застосування відповідної ізоляції,
захисних огороджень, блокування апаратів, автоматичного відключення, заземлення
корпусів електроустаткування і елементів електроустановок, попереджувальних
написів і сигналізації, захисних засобів. Передача електроустановок в експлуатацію;
проведення приймально-здавальних випробувань.
Конкретні вимоги ПУЕ до електроустановок, які обслуговують електромонтери
з обслуговування та ремонту електрообладнання.
Правила технічної експлуатації (ПТЕ) та техніки безпеки при експлуатації
електроустановок споживачів (ПБЕЕС).
Завдання персоналу, відповідальність і нагляд за виконанням правил.
Державний і енергетичний нагляди.
Підготовка персоналу. Порядок призначення на самостійну або переведення на
іншу роботу, що пов’язана з обслуговуванням електроустановок.

4

Періодична перевірка знань персоналу з ПТЕ та ПБЕЕС. Класифікаційні групи
з техніки безпеки і порядок їх присвоєння.
Класифікація захисних засобів та вимоги до них. Визначення захисних засобів,
основні та допоміжні захисні засоби.
Ізолювальні

кліщі,

показники

напруги,

ізолювальні

штанги,

струмовимірювальні кліщі, ізолювальні драбини, гумові діелектричні рукавиці,
переносне заземлення, попереджувальні плакати тощо; їх будова і призначення.
Загальні

правила

користування

захисними

засобами,

контроль

та

випробовування захисних засобів.
Технічні заходи стосовно безпеки робіт із частковим або повним зняттям
напруги.
Проведення відключень в установках напругою до 1000 В і вище.
Використання попереджувальних плакатів і загороджень при виконанні робіт.
Приклади плакатів залежно від виду виконуваних робіт.
Перевірка відсутності напруги: способи перевірки залежно від

величини

напруги. Стаціонарні пристрої, що сигналізують про відключений стан апаратів.
Вимоги безпеки при використанні мегомметрів та вимірювальних штанг.
Захист від залишкових розрядів при випробовуванні об’єктів великої ємності
(кабелів, конденсаторів тощо).
Заземлення електроустановок. Призначення заземлювачів і заземлювальних
пристроїв. Частини електроустановки, що підлягають заземленню. Вимоги до
заземлювальних пристроїв. Діаграма розтікання струму, замикання на землю та
розподіл потенціалу на поверхні землі. Напруга доторкання і крокова напруга. Опір
заземлювачів і заземлювальних пристроїв.
Електроустановки

з

ізольованою

та

глухозаземленою

нейтраллю.

Чотирипровідні мережі змінного струму. Нульовий провід. Установлення плавких
вставок запобіжників.
Системи заземлення трансформаторних підстанцій та опор високовольтних
ліній. Заземлювальні пристрої контурного типу. Розрахунок опору заземлювального
контуру. Вимірювання опору заземлювальних пристроїв. Вимірювальні прилади.
Огляд заземлювальних пристроїв під час виконання капітальних ремонтів. Вимоги
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безпеки праці при виконанні конкретних робіт з професії в обсязі ІІІ кваліфікаційної
групи.
Апарати автоматичного керування і захисту. Галузь застосування, особливості
конструкції основних типів апаратів. Швидкодіючі автомати.
Тиристорні контактори, типи конструкцій, галузь застосування.
Електромагнітні пускачі, призначення та галузь застосування. Основні типи і
серії пускачів.
Електричні реле, призначення та класифікація за принципом дії. Основні
параметри, приклади будови і застосування.
Монтаж апаратів напругою до 1000 В. Прийом апаратів, підготовка їх до
монтажу. Правила взаємного розташування різних апаратів на панелях. Розмітка та
обробка панелей.
Монтаж апаратів ручного керування. Правила монтажу рубильників, пакетних
вимикачів, ключів кнопок керування та ін. Регулювання контактного натискання та
одночасності замикання контактів. Монтаж і регулювання ручних приводів.
Монтаж контролерів і командоконтролерів. Перевірка і регулювання роботи
контактів.
Монтаж апаратів автоматичного керування і захисту. Регулювання контактів
(натискання, провалу, одночасності замикання). Особливості монтажу універсальних
автоматів. Регулювання послідовності замикання головних, попередніх і розривних
контактів. Перевірка і регулювання розчіплювачів.
Монтаж контакторів. Регулювання початкового і кінцевого натягу, провалу і
розводки, а також одночасності замикання контактів. Регулювання магнітної системи
(ходу якоря, щільності прилягання частин магнітопроводу). Особливості монтажу
магнітних пускачів. Монтаж теплових реле. Особливості монтажу реле керування і
захисту.
Ознайомлення із схемами пуску, реверсування і гальмування машин змінного і
постійного струмів.
Монтаж

вторинних

кіл.

Після

установочне

змонтованої апаратури.

6

випробовування

проводки

Визначення технічного стану апаратів без розбирання. Основні види
несправностей пускорегулювальної апаратури.
Перевірка та підтягнення кріплень, зачищення контактів, їх заміна та заміна
дугогасильних пристроїв.
Ремонт і регулювання

контактів та механічних деталей контакторів.

Послідовність ремонтних операцій при заміні контактів.
Заміна ізоляційних деталей. Послідовність операцій при ремонті дугогасильних
пристроїв. Матеріали ремонту.
Заміна котушок контакторів. Дефекти рухомої системи контакторів та їх
усунення. Ремонт металевих кожухів. Послідовність операцій при ремонті магнітних
пускачів. Заміна контактів, теплових елементів, котушок, магнітопроводів.
Перевірка і регулювання відремонтованих контакторів і магнітних пускачів.
Послідовність перевірки. Послідовність операцій при ремонті установочних
автоматів і повітряних автоматичних вимикачів.
Послідовність операцій при ремонті контактної системи і механізму фіксації
рубильників. Матеріали та інструмент для ремонту. Способи контролю над якістю
контактних з’єднань.
Послідовність робіт при ремонті реостатів, контактних частин, ізолювальних
деталей і механізмів керування, складання схеми з’єднань. Ремонт елементів опору,
контактів і комутивних пристроїв мастилонаповнювальних реостатів. Регулювання
відремонтованого реостата.
Ремонт проміжних реле. Ліквідація пошкодження контактної системи,
магнітопроводу, котушки.
Ремонт теплових реле. Заміна пошкоджених контактів, нагрівального елементу.
Призначення джерел оперативного струму.
Вимоги

безпеки

праці

при

технічному

пускорегулювальної апаратури.
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обслуговуванні

та

ремонті

«Контрольно-вимірювальні прилади»
Класифікація універсальних електровимірювальних приладів. Загальні технічні
вимоги до електровимірювальних приладів. Схеми вмикання для різних вимірювань.
Особливості монтажу електровимірювальних приладів.
Поняття про вимірювальні перетворювачі, їх класифікація, схеми вмикання.
Відомості

про

цифрові

вимірювальні

прилади

та

аналого-цифрові

перетворювачі. Можливі несправності електровимірювальних приладів, методи їх
усунення. Мостові методи вимірювань. Схеми мостів для різних вимірювань.
Розширення меж вимірювання. Трансформатори струму і напруги, їх
призначення, конструкція, схеми вмикання та правила експлуатації і обслуговування.
Призначення та методи перевірки приладів. Вимірювання потужності та енергії.
Схеми включення ватметрів та лічильників.
Вимірювання потужності у три та чотирипровідній трифазних мережах
змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності
та ємності. Частотоміри.
Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних
приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики та
чутливість.
Безпека праці при обслуговуванні електровимірювальних приладів.
«Електричні машини»
Основні типи електричних машин, їх конструкція та характеристики,
обертовість електричних машин, схеми з’єднання обмоток. Загальні відомості про
генератори постійного та змінного струмів. Особливості монтажу електричних
машин, перевірка правильності установлення машин, перевірка валів. Монтаж
апаратів управління.
Схеми управління електродвигунами. Технічне обслуговування електродвигунів

(асинхронні

з

фазним

ротором

потужністю

понад

500

кВт,

вибухонебезпечного виконання потужністю до 50 кВт, короткозамкнені потужністю
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до

1000

кВт).

Періодичність

оглядів

електропроводів,

контроль

нагріву

електродвигунів. Контроль за навантаженням двигунів. Контроль за опором ізоляції
обмоток електродвигунів загального стану. Аварійна

зупинка двигуна. Причини

аварії.
Контроль над колекторами, контактними кільцями, щітками. Контроль над
величиною натиску щіток колектора, правильністю установки щіток.
Основні види неполадок в електродвигунах, їх причини.
Ремонт електричних машин. Планово-попереджувальні огляди та капітальні
ремонти. Строки їх проведення. Періодичність оглядів і ремонтів. Передремонтні
операції та виявлення дефектів.
Технологія

збирання

та

розбирання

електричних

машин:

інструмент,

обладнання, пристрої для розбирання і складання.
Поняття про ремонт обмоток

машин перемінного та постійного струмів.

Ремонт колекторів, контактних кілець, щіткового механізму. Ремонт механічної
частини електромашин. Усунення зношеності шийки вала, усунення викривлення
вала. Індикаторний метод визначення виправлення вала. Підтягування стяжних
болтів пакета сердечника ротора. Усунення обгоряння поверхні і замикання пластин
активної сталі ротора. Післяремонтне балансування ротора.
Підшипники кочення. Догляд за підшипниками. Змащування підшипників.
Зношення та пошкодження підшипників. Контроль над зазорами підшипників.
Посадка підшипників на вал і у підшипникові гнізда кришок. Інструмент і пристрої.
Підшипники ковзання. Причини пошкоджень та зношення, зношення або
викришування шару бабіту. Ознаки пошкоджень підшипників. Усунення дефектів.
Способи заливання бабіту.
Післяремонтне складання електричних машин.
Послідовність складання двигунів. Пробний пуск електродвигуна. Здавання
двигунів в експлуатацію. Безпеки праці при обслуговуванні електричних машин.
Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму.
Обертовий

момент.

характеристики.

Пуск,

Коефіцієнт

корисної

регулювання

та

дії.

Зовнішня

реверсування

регулювальна

швидкості

синхронних машин. Обертовість синхронних електричних машин.
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й

обертання

«Електропостачання сільського господарсва»
Призначення та технічні дані силових трансформаторів. Конструкції різних
видів силових трансформаторів. Системи охолодження трансформаторів. Схеми
з’єднання обмоток. Конструкції перемикальних пристроїв.
Вимірювальні трансформатори, їх будова, призначення. Схеми включення
трансформаторів. Порядок перевірки вимірювальних трансформаторів.
Монтаж силових трансформаторів. Підготовка вузлів трансформатора до
монтажу. Види робіт при ревізії вузлів трансформатора.
Установлення

трансформатора

на

фундамент.

Умови

включення

трансформатора без сушіння. Контрольні прогрів і підсушення трансформаторів у
мастилі. Заливання мастила у трансформатор. Уведення трансформаторів в
експлуатацію. Післяустановочне випробовування силових трансформаторів.
Призначення та класифікація розподільних пристроїв. Типи, різновиди
конструктивних виконань вимикачів, роз’єднувачів, короткозамикачів, відділювачів,
реакторів, розрядників, контролерів, ошинування розподільних пристроїв, принцип їх
роботи. Порядок проведення контрольних оглядів розподільних пристроїв різних
типів.
Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота
трансформаторів.
Характерні пошкодження високовольтних апаратів та причини їх виникнення.
Прилади для контролю.
Вимоги до виконання схем електричних з’єднань. Поняття про оперативні
перемикання. Первинні і вторинні схеми електричних з’єднань електроустановок.
Схеми електричних з’єднань підстанцій, їх розбір.
Техніка виконання операцій з комутаційною апаратурою. Організаційні та
технічні заходи при виконанні оперативних перемикань. Порядок виконання
оперативних перемикань. Приклади виконання типових перемикань.
Особливості оперативних перемикань в установках напругою до 1000 Вт.
Вимоги безпеки праці при виконанні оперативних перемикань в електроустановках.
Загальні відомості про будову підстанцій.
10

«Охорона праці в галузі»
Основниі положення електробезпеки, органiзацiя навчання, види iнструктажiв,
вимоги до електротехнiчного потенцiалу, розслiдування та облiк нещасних випадкiв
на

виробництвi,

дiя

сльськогосподарських

електричного
тварин,

перша

струму
допомога

на

органiзм

потерпiлому

людини
вiд

та

ураження

електричним струмом, технiчнi засоби i заходи захисту вiд ураження електричним
струмом, технiка безпеки при виконаннi елекромонтажних робiт, правила технiки
безпеки при експлуатації електроустановок, тахнiка безпеки при влаштуваннi та
експлуатації елактроустановок, блискавкозахист сiльськогосподарських об’єктів,
пожежна безпека в електроустановках.
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Зразок варіанту фахового випробовування
Завдання 1 – 50 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА
відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та
позначте її.
1.

U,В

t,c

Який закон регулювання зображено?
1) Пропорційний
2) Інтегральний
3) Диференційний
4) Пропорційно Інтегральний

2. Який електричний пристрій є основним при конструюванні датчиків
вологості ?
1) Резистор
2) Індуктивність
3) Ємність
4) Транзистор
3. Що відноситься до РО (робочих органів)?
1) Електричні двигуни, трансформатори.
2) Гідроциліндри,пневмоциліндри.
3) Електромагніти
4) Шибери, вентилі, засувки, заслонки.
4. Прилад з одним p-n переходом і двома виводами ?
1) Конденсатор
2) Транзистор
3) Дросель
4) Напівпровідниковий діод.
5. Вивод діода до якого підключають «+» джерела живлення при прямому
вмиканні?
1) Сітка
2) База
3) Анод
4) Катод
6.

Яка валентність домішки-донора?
1)
II.
2)
III.
3)
IV.
4)
V.
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7. Яка структура та площа p-n переходу високочастотних діодів?
1) Площинна структура, велика площа p-n переходу.
2) Точкова структура
3) Мала площа p-n переходу
4) Вірна відповідь 2 і 3
8.

Який елемент логіки зображено?

1) «АБО»
2) «І»
3) «І-НІ»
4) «АБО-НІ»
9. Для позначення якого елемента на функціональних схемах
використовується таке сполучення літер?
1) Електричний датчик вологості
2) Термоелектричний датчик
3) Манометричний датчик тиску
4) Поплавковий датчик рівня
X1
X2

&

YI

TE

I-I
10. Яка формула характеризує заряд конденсатора?
1)
2)
3)
4)
11.У проектах автоматизації сільськогосподарського виробництва
використовують такі схеми:
1) Структурні
2) Функціонально-технологічні
3) Підключень
4) Усі перераховані
12. Схемою підключення називають:
1) Схему, на якій показано зовнішні з’єднання і вказано порядковий номер кабелів, їх
марку, спосіб прокладання і довжину
2) Проектний документ, на якому показано дійсне розміщення пристроїв, апаратів,
елементів у просторі і з’єднання між ними
3) Схему, на якій показано розміщення обладнання на планах приміщень, траси
прокладання кабелів і проводів, спосіб прокладки, марки проводів і кабелів, довжину
проводки
4) Всі перераховані;
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13. Літерою S на функціонально-технологічній схемі позначається:
1) Вмикання, вимикання, перемикання
2) Температура
3) Час
4) Шлях
14. Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за видом технологічного
циклу?
1) Неперервні та періодичні
2) Газоподібні, рідкі, тістоподібні
3) Механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні
4) Механічні, електричні
15. Що є об'єктом управління в САУ температурою повітря в свинарнику?
1) Свиня
2) Приміщення свинарника
3) Вентиляція
4) Теплогенератор
16. Опір ізоляції обмоток для електродвигунів з номінальною напругою до 1000 В
повинен бути:
1) 0,2 МОм
2) Не менше 0,5 МОм
3) Не більше 0,3 МОм
4) 0,4 МОм
17. Опір ізоляції обмоток електродвигунів, трансформатора характеризує їх:
1) Фізичний стан
2) Температурну міцність
3) Електричну міцність
4) Усе вищеперераховане
18. Які ви знаєте огляди повітряних ліній?
1) Контрольні, позачергові
2) Денні, нічні
3) Верхові
4) Усе вище перелічене
19. Хто несе відповідальність за правильний підбір персоналу електро-технічної
служби:
1) Головний енергетик підприємства
2) Відділ кадрів
3) Технік-електрик
4) Керівник підприємства
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20. Інтервал часу або напрацювання між даним видом ТО (ремонту) і наступним
таким же видом або іншим більшої складності – це…
1) Цикл технічного обслуговування
2) Ремонтний цикл
3) Безвідмовність
4) Періодичність обслуговування
21. Якорем електричної машини називається:
1) Обертова частина машини
2) Нерухома частина машини
3) Сукупність основних полюсів з обмотками збудження
4) Обертова частина машини, в обмотках якої індукується ЕРС
22. Принцип дії трансформатора заснований на законах:
1) Кулона
2) Ампера
3) Кірхгофа
4) Електромагнітної індукції
23. Якорем електричної машини називається:
1) Обертова частина машини
2) Нерухома частина машини
3) Оукупність основних полюсів з обмотками збудження
4) Обертова частина машини, в обмотках якої індукується ЕРС
24. Для чого призначений силовий трансформатор?
1) Для перетворення роду струму
2) Деретворення частоти
3) Для перетворення однієї напруги на іншу тієї самої частоти
4) Для зміни потужності
25. Який трансформатор зображено на схемі?
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1) Підвищувальний
2) Знижувальний
3) Для відповіді не достатньо даних
4) Трансформатор струму
26. Який розчіплювач спрацює при короткому замиканні?
1) Додатковий
2) Тепловий
3) Електромагнітний
4) Тепловий і електромагнітний
27. Який розчіплювач спрацює при перевантаженні двигуна?
1) Електромагнітний
2) Тепловий
3) Тепловий і електромагнітний
4) Додатковий
28. За допомогою яких штучних засобів можна підвищити коефіцієнт потужності
споживачів?
1) Котушки індукції
2) Статичні конденсатори
3) Активний опір
4) Транзистор
29. До захисної апаратури відносяться…
1) Автоматичний вимикач, запобіжник, теплове реле, магнітний пускач
2) Магнітний пускач, рубильник, проміжне реле, пакетний перемикач
3) Запобіжник, пакетний перемикач, проміжне реле, теплове реле
4) Рубильник, реле струму, кнопковий пост, реле напруги
30. Які з цих захисних апаратів не багаторазової дії?
1) Автоматичні вимикачі
2) Магнітні пускачі
3) Запобіжники
4) Теплове реле
31. Вкажіть переваги електронагрівальних установок перед іншими тепловими
установками:
1) Низький коефіцієнт використання енергоресурсів, низькі капіталовкладення й
експлуатаційні витрати
2) Простота обслуговування, високий рівень автоматизації і точності підтримання
температури, екологічна чистота
3) Високий коефіцієнт використання енергоресурсів, великі затрати праці
4) Низькі експлуатаційні витрати
17

32. Найбільш простий і економічний спосіб нагрівання матеріалів:
1) Індукційний
2) Елементний
3) Електроконтактний
4) Електродний
33. Найчастіше електроди виготовляють ...
1) Чавунними
2) Мідними і латунними
3) Вугільними і графітними
4) Стальними
34. При електродному нагріванні використовують тільки ...
1) Імпульсний струм
2) Змінний струм
3) Постійний струм
4) Всі перераховані
35. Електричні печі в ремонтних майстернях використовують:
1) Для обігрівання приміщення
2) Для загартування, відпалу, штампування, пресування, кування, пайки твердими
припоями
3) Для підігрівання припливного повітря
4) Акумулювання теплоти
36. АППВ – це:
1) Провід
2) Кабель
3) Шнур
4) Двигун
37. Яка первинна напруга повинна бути у розподільчих трансформа-торах:
1) 380 В
2) 220 В
3) 1000 В
4) До 1000 В
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38. В якому з проводів, фазному чи нульовому, повинні встановлюватися
вимикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі під час монтажу внутрішніх
освітлювальних проводок:
1) Фазному
2) Нульовому
3) Всі варіанти правильні
4) Захисному
39. Скільки з’єднань допускає лінія СІП в одному прогоні?
1) Одне
2) Два
3) Три
4) Чотири
40. Роботу електродвигуна за допомогою реверсивного магнітного пускача
застосовують:
1) Для необхідності зміни напрямку обертання вала
2) При запуску потужного двигуна, для зменшення пускового струму
3) Для забезпечення заданої послідовності вмикання і вимикання
4) Для плавного запуску електродвигуна
41. Які випромінювання спектра електромагнітних коливань
найчастішевикористовують в сільському господарстві?
1) Ультракороткі радіохвилі
2) Оптичне випромінювання
3) Струми промислової частоти
4) Радіохвилі
42. В яких одиницях вимірюється світловий потік?
1) Канделах
2) Бактах
3) Вітах
4) Люменах
43. Матеріал, з якого виготовлений основний елемент лампи розжарювання?
1) Манганін
2) Молібден
3) Вольфрам
4) Мідь
44. Для вимірювання освітленості на робочій поверхні застосовують:
1) Ватметри
2) Люксметри
3) Фітофотометри
4) Болометри
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45. Електричне освітлення приміщень поділяється на такі види:
1) Аварійне
2) Чергове
3) Робоче (або технологічне)
4) Всі відповіді правильні
46.Яка група з електробезпеки може присвоюватися працівникам у віці до 18
років?
1) Не вище II.
2) Не вище І.
3) Не вище Ш.
4) Не вище v.
47.Як швидко повинна бути знята напруга для звільнення потерпілого від дії
електричного струму?
1) Тільки після оповіщення споживачів про майбутнє відключенні
2) Це питання зважується в кожному окремому випадку в залежності від категорії
живлення споживачів
3) Негайно, без попереднього дозволу
4) Тільки після оповіщення споживачів
48.Відповідно до діючого законодавства яку відповідальність несуть працівники,
що порушили вимоги безпечної експлуатації електрообладнання?
1) Дисциплінарну
2) Адміністративну
3) Кримінальну
4) Всі відповіді правильні
49.У яких місцях забороняється працювати при наближенні грози?
1) На повітряних лініях
2) У відкритих розподільних установках
3) В закритих розподільних установках - на вводах і комутаційній
апаратурі, безпосередньо з'єднаній з повітряними лініями
5) Всі відповіді правильні
50.Який плакат вивішується на приводах роз'єднувачів, якими від-ключена для
проведення робіт на повітряній лінії , незалежно від кількості бригад, що
працюють?
1) "Не вмикати! Працюють люди"
2) "Не вмикати! Робота на лінії"
3) "Не вилазь! Уб'є
4) "Не вмикати!"
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Коди вірних відповідей
Варіант №1
№
тесту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Правильна відповідь

2
3
4
4
3
4
4
3
2
4
4
1
1
1
2
2
3
4
1
4
4
4
4
3
1

№
тесту
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

21

Правильна відповідь

3
2
2
1
2
2
4
4
2
2
1
4
1
1
1
2
4
3
2
4
1
3
4
4
2

