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Загальна частина 

Фахове вступне випробування спрямоване на комплексну перевірку умінь та навичок 

абітурієнтів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

освітньо-професійної програми «Техніка та електрофізика високих напруг» з метою 

конкурсного відбору вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра. 

До складу екзаменаційного білету входять завдання з наступних дисциплін: 

- Техніка та електрофізика високих напруг. 

- Основи метрології та електровимірювальна техніка. 

- Математичні методи та моделі. 

- Електровибухові засоби перетворення енергії. 

- Промислова електроніка. 

- Теоретична фізика. 

Кількість завдань в екзаменаційному білеті становить 50. Кожне завдання має 4 варіанта 

відповіді, з яких лише один правильний. Тривалість проведення фахового вступного 

випробування 120 хвилин. Результат фахового вступного випробування оцінюється за шкалою 

від 0 до 200 балів. Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для участі в 

конкурсному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають «Положенням про 

організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) у 2021 році». 

Розділ 1. Техніка та електрофізика високих напруг 

Розділ перший фахового вступного випробування складається з завдань дисципліни 

«Техніка та електрофізика високих напруг» в обсязі, що відповідає ступеню вищої освіти 

бакалавра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Завдання вступного випробування з дисципліни «Техніка та електрофізика високих 

напруг» виявляють базові знання, необхідні для здобуття ступеня вищої освіти магістра з 

освітньо-професійної програми «Техніка та електрофізика високих напруг». 
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Абітурієнти, що проходять випробування повинні володіти 

знаннями та навичками з наступних тем дисципліни 

«Техніка та електрофізика високих напруг»: 

1. Механізми утворення заряджених часток у газі. 

2. Закономірності руху заряджених часток у газі. 

3. Коефіцієнт ударної іонізації, залежність від параметрів газу та напруженості поля. 

4. Електронна лавина. Викривлення поля лавиною. 

5. Формування розряду. Ефект Столєтова. 

6. Умови самостійності розряду при низьких тисках. Теорія Таунсенда. 

7. Умови самостійності розряду при високих тисках. Стримерна теорія розряду. 

8. Пробивна напруга. Закон Пашена. 

9. Слабконеоднорідне та різконеоднорідне електричне поле 

10. Розряди у різконеоднорідному полі. 

11. Імпульсний пробій газів. Тривалість розряду. 

12. Час формування розряду. Статистичний характер часу формування, причини 

статистичного розкиду. 

13. Види самостійних розрядів у газах. 

Розділ 2. Основи метрології та електровимірювальна техніка 

Розділ другий фахового вступного випробування складається з завдань дисципліни 

«Основи метрології та електровимірювальна техніка» в обсязі, що відповідає ступеню вищої 

освіти бакалавра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Завдання фахового вступного випробування з дисципліни «Основи метрології та 

електровимірювальна техніка» виявляють базові знання, необхідні для здобуття ступеня вищої 

освіти магістра з освітньо-професійної програми «Техніка та електрофізика високих напруг». 

Абітурієнти, що проходять випробування повинні володіти 

знаннями та навичками з наступних тем дисципліни 

«Основи метрології та електровимірювальна техніка»: 

1. Системи фізичних величин та системи одиниць фізичних величин. 

2. Аналіз та оцінювання похибок вимірювань. 

3. Електричні виміри приладами безпосередньої оцінки. 
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4. Електричні виміри приладами поступеняння. 

5. Магнітні вимірювання. 

6. Методи вимірювань та Державна метрологічна служба. 

Розділ 3. Математичні методи та моделі 

Розділ третій фахового вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Математичні методи та моделі» в обсязі, що відповідає ступеню вищої освіти бакалавра 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Завдання фахового вступного випробування з дисципліни «Математичні методи та 

моделі» виявляють базові знання, необхідні для здобуття ступеня вищої освіти магістра з 

освітньо-професійної програми «Техніка та електрофізика високих напруг». 

Абітурієнти, що проходять випробування повинні володіти 

знаннями та навичками з наступних тем дисципліни «Математичні методи та 

моделі»: 

1. Методи чисельного розв’язування математичних задач. 

2. Математичне моделювання. 

3. Математичні моделі, які описують процеси у рідині та газі. 

4. Моделювання гідродинаміки підводного електричного вибуху. 

5. Моделювання процесів у твердих тілах. 

6. Приклади математичних моделей, що використовують для дослідження підводного 

електричного вибуху та розробки розрядно-імпульсних технологій. 

Розділ 4. Електровибухові засоби перетворення енергії 

Розділ четвертий фахового вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Електровибухові засоби перетворення енергії» в обсязі, що відповідає ступеню вищої освіти 

бакалавра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Завдання фахового вступного випробування з дисципліни «Електровибухові засоби 

перетворення енергії» виявляють базові знання, необхідні для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра з освітньо-професійної програми «Техніка та електрофізика високих напруг». 
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Абітурієнти, що проходять випробування повинні володіти 

знаннями та навичками з наступних тем дисципліни 

«Електровибухові засоби перетворення енергії»: 

1. Загальні принципи дії розрядно-імпульсних технологій. Місце імпульсних систем в 

сучасному світі техніки. Якісні і кількісні характеристики. 

2. Класифікація розрядно-імпульсних технологій. Підводний електричний вибух - ядро 

електровибухових засобів перетворення енергії (ЕВЗПЕ). 

3. Дія кавітації в рідині. 

4. Використання кавітаційних явищ в твердому тілі. 

5.  Зміна властивостей води під дією підводного електровибуху. Класифікація 

електродних систем. 

6.  Типова блок-схема установки, що реалізує розрядно-імпульсну технологію. 

Оцінювальний розрахунок основних енергетичних характеристик ЕВЗПЕ в РІТ. 

7. Електровибух в умовах підвищеного та зниженого тиску. 

8. Електровибух в магнітному полі. 

9. Класифікація Рейкотрон. Метання рідини чи твердого тіла. 

10. Коаксіальні плазмові прискорювачі. Генерування кумулятивних струменів. 

Розділ 5. Промислова електроніка 

Розділ п’ятий фахового вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Промислова електроніка» в обсязі, що відповідає ступеню вищої освіти бакалавра 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Завдання фахового вступного випробування з дисципліни «Промислова електроніка» 

виявляють базові знання, необхідні для здобуття ступеня вищої освіти магістра з освітньо- 

професійної програми «Техніка та електрофізика високих напруг». 

Абітурієнти, що проходять випробування повинні володіти 

знаннями та навичками з наступних тем дисципліни «Промислова електроніка»: 

1. Абітурієнти, що проходять випробування повинні володіти знаннями та навичками з 

наступних тем дисципліни «Промислова електроніка»: 
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2. Напівпровідникові прилади, їх характеристики та аналогові (слабосигнальні) режими 

роботи. 

3. Схемотехніка на основі діодних пристроїв. 

4. Основи танзисторної схемотехніки без зворотних зв’язків. 

5. Транзисторна схемо-техніка зі зворотними зв’язками. 

6. Схемотехніка аналогових пристроїв на основі операційних підсилювачів. 

7. Булеві функції ( в тому числі типові) та апаратні засоби їх реалізації. 

8. Цифрові пристрої на основі скінчених автоматів. 

9. Імпульсні пристрої. 

Розділ 6. Теоретична фізика 

Розділ шостий фахового вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Теоретична фізика» в обсязі, що відповідає ступеню вищої освіти бакалавра спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Завдання фахового вступного випробування з дисципліни «Теоретична фізика» 

виявляють базові знання, необхідні для здобуття ступеня вищої освіти з освітньо-професійної 

програми «Техніка та електрофізика високих напруг». 

Абітурієнти, що проходять випробування повинні володіти 

знаннями та навичками з наступних тем дисципліни «Теоретична фізика»: 

1. Рівняння руху Лагранжа. Принцип найменшої дії. Узагальнені координати. Принцип 

відносності Галілея. Функції Лагранжа системи вільних і взаємодіючих матеріальних точок. 

2. Закони збереження енергії, імпульсу і моменту. Інтеграли руху. Канонічні рівняння 

Гамільтона. 

3. Інтегрування рівнянь одномірного руху. 

4. Пружні і непружні зіткнення частинок. 

5. Основи векторного аналізу. 

6. Рівняння Максвела. 

7. Рівняння електродинаміки. 

8. Електростатика точкових зарядів. 

9. Електростатика провідників і діелектриків. 

10. Магнітостатика. Магнетики. Закон Біо-Саварра. 

11. Електромагнітна енергія. Закон збереження електромагнітної енергії. 
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12. Рівняння руху заряджених частинок. Інтегрування рівнянь руху частинок. 

13. Рівняння магнітогідродинаміки. Потік електромагнітної енергії. 

14. Скін-ефект. Електромагнітні хвилі. Проникнення електричного і магнітного поля у 

провідники. 

15. Основні уявлення квантової механіки. Принцип невизначеності Гейзенберга. 

Співвідношення невизначеності. 

16. Оператори фізичних величин. Гамільтоніан. 

17. Стаціонарний стан. Рівняння Шрьодінгера. 

18. Хвильові рівняння Шрьодінгера. 
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