
 



2  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Вступний іспит зі спеціальності передбачає оцінювання 

підготовленості вступника до здобуття вищої освіти ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» на основі здобутих раніше компетентностей. 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. 

Білет вступного іспиту зі спеціальності містить чотири питання запрограмою 

вступного іспиту. 

 

 

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Блок «Електропостачання та електроспоживання» 

 
1. Електричні станції, підстанції, мережі і системи. 

Електричні станції, електричні мережі, споживачі електричної енергії 

як елементи електроенергетичної системи. Ієрархія електроенергетичної 

системи. Принципи роботи сучасних автоматизованих систем 

диспетчерського управління. Участь електростанцій в покритті графіків 

навантажень. Класифікація електричних мереж. Відомості про умови роботи 

та конструктивне виконання ліній електричних мереж. Режими заземлення 

нейтралей в мережах різної напруги. Елементи електричної мережі, їх 

характеристики і параметри схем заміщення. Принципи автоматичного 

повторного включення. Розрахунок струмів короткого замикання і 

проводиться вибір параметрів електричних апаратів захисту. Вплив і методи 

захисту від блукаючих струмів і корозії підземних споруд. Забезпечення 

безпеки обслуговуючого персоналу, блокування в електроустановках. 

Системи вимірювань, сигналізації та управління, джерела оперативного 

струму на електростанціях та підстанціях. Технічні засоби регулювання 

напруги. Облік електроенергії в електричних системах і аналіз похибок при 

вимірюванні величин споживаної електроенергії. Призначення 

електропостачання власних потреб електростанцій та підстанцій, роль та 

вплив на надійність роботи. Особливості експлуатації автотрансформаторів. 

Технологія виробництва електроенергії на теплоелектроцентралях: 

принциповий цикл, схема, основне і допоміжне обладнання. Технологія 

виробництва електроенергії на атомних електростанціях: принциповий цикл, 

схема, основне і допоміжне обладнання. 

2. Електропостачання та електрозбереження 

Класифікація споживачів електроенергії по надійності 

електропостачання. Основні структурні частини системи електропостачання 

підприємства. Основні вимоги, принципи і схеми побудови систем 

електропостачання. Особливості радіальних схем електричних мереж систем 

електропостачання на відміну від магістральних. Застосування схем 

низьковольтних розподільчих мереж електропостачання. Числові 
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характеристики графіків електричних навантажень. Поняття розрахункового 

навантаження. Методи визначення розрахункового навантаження 

промислового підприємства. Особливості розрахунку електричних 

навантажень житлових і громадських будівель. Особливості розрахунку 

трифазних мереж при живленні однофазних навантажень. Етапи оцінки 

числа і потужності підстанцій, вибору місця їх установки. Етапи розрахунку 

елементів електроенергетичних систем, вибору перерізу провідників і 

визначення схеми мережі. Основи техніко-економічних розрахунків 

електричних мереж. Поняття «реактивна потужність», фізичний зміст та 

переваги її компенсації. Джерела реактивної енергії і дайте їх порівняльну 

характеристику. Технічні засоби регулювання напруги в системах 

електропостачання. 

3. Автоматичне керування та релейний захист 

електроенергетичних систем 

Задачі керування енергетичною системою та її елементами. Основні 

положення теорії інформації та принципи побудови інформаційно-керуючих 

систем, у тому числі в електроенергетиці. Побудова, структура та 

інформаційне забезпечення мікропроцесорних систем в електроенергетиці. 

Автоматичне регулювання напруги та реактивної потужності. 

Характеристика автоматичного регулятора збудження синхронних 

генераторів. Автоматичне регулювання коефіцієнтів трансформації, 

трансформаторів та автотрансформаторів. Автоматичне регулювання частоти 

та активної потужності й алгоритми їх реалізації. Функції, властивості та 

принципи дії, засоби реалізації релейного захисту об’єктів 

електроенергетичних систем. Методи та засоби захисту електричних мереж. 

Характеристика захисту синхронних генераторів, двигунів. Характеристика 

захисту трансформаторів. Характеристика захисту шин електростанцій та 

підстанцій. Характеристику захисту ліній електропередач. Первинні 

вимірювальні перетворювачі для пристроїв захисту та особливості їх 

режимів. Функційна надійність пристроїв захисту та автоматики 

4. Перехідні процеси в електроенергетиці 

Склад та режими електричних систем. Причини виникнення перехідних 

режимів. Види перехідних процесів. Види режимів роботи 

електроенергетичних систем. Характеристика поняття «стійкість режиму». 

Електромагнітні перехідні процеси. Коротке замиканням. Статична стійкість 

системи. Різні види короткого замикання. Динамічна стійкість системи. Зміна 

струму в обмотці статора синхронного генератора при короткому замиканні. 

Зміна навантаження синхронного генератора при короткому замиканні. 

Перехідний і надперехідний опір синхронного генератора. Графіки 

перехідних процесів синхронного генератора при раптовому короткому 

замиканні без демпферних обмоток. Режим нормальної напруги синхронного 

генератора при короткому замиканні. Схеми заміщення елементів 

енергетичної системи. Основні допущення при розрахунку струмів короткого 

замикання. Перетворення схем заміщення енергосистеми, приведення 

параметрів схеми заміщення до однієї ступені напруги. Періодична і 
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аперіодична складова струмів короткого замикання. Ударний струм 

короткого замикання. Трифазне коротке замикання в розгалужених лініях. 

Короткі замикання поблизу генератора. Характеристика потужності 

синхронного генератора. Розрахунок запасу статичної стійкості. Методи 

аналізу динамічної стійкості. 

5. Електромагнітна сумісність в електроенергетиці 

Поняття «електромагнітна сумісність», рівні та характеристики 

перешкод. Основні типи та діапазони значень електромагнітних перешкод. 

Опис електромагнітних впливів в частотній та часовій формі. Ряди Фурьє. 

Інтеграл Фурьє. Спектри періодичних та імпульсних процесів. Класифікація 

джерел електромагнітних перешкод та їх вплив на мережу. Класифікація 

навколишнього середовища по електромагнітним перешкодам. Перехідні 

процеси в лініях високої напруги. Причини виникнення електростатичних 

розрядів. Характеристика механізмам виникнення електромагнітних 

перешкод. Гальванічний вплив через кола живлення та контури заземлення. 

Схеми захисних та пасивних задавлювачів перешкод. Принципи дії захисних 

фільтрів. Принципи дії обмежувачів перенапруг. Вихідні дані та етапи 

проведення визначення рівня електромагнітних перешкод на об’єктах 

електроенергетики. Вплив гармонік на системи електрозабезпечення. 

Обмеження рівня гармонік напруги і струмів. Вплив електричних і магнітних 

полів на живі організми. Вимоги норм стосовно безпечних для людини 

напруг, електромагнітних полів. Вимоги до умов роботи персоналу і 

проживання людей в зоні впливу підстанцій та високовольтних ліній. 

Нормативна база на радіоперешкоди і акустичні шуми. Характерні джерела 

вищих гармонік, та наслідки впливу. Перелік основних показників якості 

електричної енергії та їх нормовані значення. Впливу якості електроенергії 

на споживання електроенергії, на продуктивність і строк служби механізмів і 

агрегатів. Фільтрокомпенсуючі пристрої. 

9. Техніка високих напруг 

Застосування газових діелектриків. Види електричних полів між 

електродами різної форми. Використання напівпровідникових плівок. 

Механізм виникнення коронного розряду. Параметри та механізм 

виникнення грозових імпульсів. Механізм виникнення електричних розрядів 

в довгих повітряних проміжках. Захист електрообладнання від ударів 

блискавки. Механізм виникнення розрядів вздовж поверхні твердих 

ізоляторів. Види та характеристики внутрішньої та зовнішньої ізоляції 

електрообладнання. Механізми пробою твердих діелектриків. Використання 

абсорбційних струмів для контролю ізоляції. Контроль ізоляції підвищеною 

напругою. Характеристика високовольтних ізоляторів. Види старіння 

внутрішньої ізоляції. Апарати захисту електрообладнання від перенапруг. 

Ккоефіцієнт відбиття та коефіцієнт заломлення хвиль перенапруг. Хвильовий 

опір та хвильові процеси в ЛЕП. Блискавкозахист повітряних ліній та 

підстанцій. 
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Блок «Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії та 

енергоаудит» 

 

1. Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії та основні 

технології перетворення відновлювальних видів енергії. Технології прямого 

перетворення різних видів енергії в електричну. 

2. Фотоенергетика. Основні концепції використання енергії сонця та 

принципові схеми сонячних електростанцій. Поняття фотоенергетики. 

Основні типи модулів, їх переваги та недоліки. Принцип роботи фотомодуля. 

By-passдиоди. Інсоляція, її середній показник для території України. 

3. Вітроенергетика. Варіанти умов впровадження і варіантів 

вітроустановок та умов їх застосування. Поняття «вітроенергетика». Типи 

вітрових генераторів та особливості їх використання. Особливості офшорної 

вітроенергетичної установки. Кількість лопатей горизонтального 

вітрогенератора. Види акумулювання енергії характерні для потужних ВЕУ. 

Технологічні рішення для орієнтування  вітрогенератора на повітряний потік. 

4. Біоенергетика. Поняття «біоенергетика» та види перероблення 

біомаси. Фактори, що впливають на продуктивність біогазової установки. 

Анаеробна ферментація, умови протікання реакції. Піроліз, газифікація та 

термічна утилізація. 

5. Альтернативна теплоенергетика. Низькопотенціальна теплова 

енергія. Види теплових насосів. Принцип роботи теплового насосу. Види 

енергії, що використовують теплові насоси. COP та EER. 

6. Сонячна теплоенергетика. Поняття «геліоенергетика». Основні 

види геліоколекторів, їх переваги та недоліки. Особливість конструкції, 

переваги та недоліки, сезонної геліоустановки. Фізичні процеси роботи 

«HEAT PIPE» геліосистеми. Принцип роботи самозливної геліосистеми. 

7. Воднева енергетика. Поняття «воднева енергетика». Фактори, що 

негативно впливають на розвиток цієї галузі. Технології прямого 

перетворення хімічної енергію водню в електричну. Принцип дії паливного 

елемента. 

8. Важливі питання альтернативної енергетики. Приливна 

енергетика, приклади використання. Використання гібридної системи 

фотомодуль-геліоколектор. Способи акумулювання електричної енергії. 

Концепція Smart Grid. Особливості інтеграції відновлювальних джерел 

енергії до енергосистеми. 

9. Енергоаудит. Консалтинг, консалтингові схеми в енергетиці. 

Енергетичний аудит, стратегія і методологія проведення. Енергетичний 

баланс, вимоги до енергоаудитора. Мета, стратегія та методологію 

проведення енергетичного аудиту. Енергозбереження і енергоаудит в 

системах електропостачання. «Пасивний будинок», та його критерії. 
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Блок «Світлотехніка та джерела світла» 

 
1. Розрахунок фотометричних характеристик. Точкові джерела 

світла. Поздовжня крива сили світла у полярній та прямокутній системі 

координат. Розрахунок тілесних кутів у сферичній системі координат. 

Зональний тілесний кут та його розрахунок. Розрахунок світлового потоку 

точкових джерел методом зональних тілесних кутів. Розрахунок освітленості, 

що створюється точковими джерелами. 

2. Теорія світлового поля. Світлове поле. Міра множини та яскравість 

пучка променів. Інтегральні характеристики світлового поля та їх 

використання у світлотехніці. Світловий вектор. Світлові лінії та світлові 

трубки. Розрахунок характеристик поля точкових випромінювачів. 

Розрахунок характеристик поля випромінювачів кінцевих розмірів. 

Проходження випромінювання крізь речовину та відбиття від межі розділу. 

Закон Бугера. Розсіювання випромінювання у середовищі. Закони Релея. 

Розрахунок освітлення у розсіючому середовищі. 

3. Основи фізіологічної оптики. Зоровий аналізатор. Механізм 

сприймання світла і кольору. Спектральна чутливість ока при різних рівнях 

адаптації. Характеристики зорового процесу. Функції зору. Бінокулярний зір. 

Стробоскопічний ефект. Сприймання проблисків. Пороговий час виявлення 

та розрізнення. Зоровий дискомфорт і втома. Методики оцінки зорового 

дискомфорту за Холедеєм та МЕІ. 

4. Колориметрія. Механізм сприймання кольору. Трикомпонентна 

теорія зору. Елементи колориметрії. Аддитивне (сумарне) змішення кольорів. 

Закони Грасмана. Основні співвідношення для колориметричних 

розрахунків. Міжнародні колориметричні системи RGB та XYZ. Кольорова 

система Фp. Кольорові розрахунки в системі ХУZ. Метод вибраних 

ординат. Адитивне змішування випромінювання від двох або більше джерел 

світла. Методи контролю якості відтворення кольору. Колірна температура. 

Індекс кольоропередачі. 

5. Фотометрія. Метрологічне забезпечення світлових та енергетичних 

вимірювань. Національні еталони, робочі еталони та засоби вимірювальної 

техніки. Візуальні й фотоелектричні методи вимірювання. Приймачі 

випромінювання у фотоелектричній фотометрії. Основні типи приймачів, їх 

види, параметри та характеристики. Методи вимірювання сили світла. 

Вимірювання на фотометричній лавці. Телецентричний метод. Вимірювання 

освітленості. Люксметри. Методи вимірювання яскравості. Оптична система 

яскравоміру. Методи спектральних вимірів. Спектральні прилади. 

Вимірювання спектрального складу випромінювання. Зразкові приймачі та 

джерела випромінювання для спектральних досліджень. 

6. Газові розряди та оптичне випромінювання плазми. Формування, 

характеристика і властивості газових розрядів. Процеси на електродах. Види 

емісій. Робота виходу. Явища переносу та дифузії часток у газових розрядах. 

Рух електронів та іонів у газовому розряді. Тліючий розряд. Загальна 

характеристика й особливості формування та горіння тліючого розряду. 
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Дугові розряди. Різновиди та особливості дугових розрядів. Імпульсні 

розряди. Способи формування імпульсних розрядів. Оптичне 

випромінювання розрядної плазми. Плазма як ефективний випромінювач 

світла. 

7. Світлові прилади (СП). Типи та класифікація СП. Загальні вимоги 

до СП. Основні положення теорії елементарних відображень (ЕВ). Принципи 

розрахунку світлових приладів. Закони формування світлового пучка 

прожекторних приладів. Специфіка розрахунку сили світла прожекторів з 

параболоциліндричними та фасетними дзеркальними відбивачами. 

Класифікація області осьових променів світильників. Способи розрахунку 

форми оптичних пристроїв за даними кривими вили світла. Принцип 

розрахунку дифузних відбивачів та розсіювачів. 

8. Освітлювальні установки (ОУ). Призначення та класифікація ОУ. 

Нормування ОУ. Регламентуючі документи. Вибір критеріїв нормування 

якісних та кількісних показників освітлення ОУ різного призначення. 

Світлотехнічні розрахунку ОУ. Основні фактори, що визначають точність 

розрахунків. Розрахунок якісних і кількісних показників ОУ. Врахування 

багаторазових відбиттів. Проектування ОУ. Світлотехнічні та 

електротехнічні частини проектів. Промислове освітлення, освітлення 

громадських будинків та споруд. Зовнішнє освітлення міст. Архітектурне 

освітлення. 

9.Опромінювальні установки. Установки ультрафіолетового 

опромінювання. Особливості їх розрахунку. Установки інфрачервоного 

сушіння, їх перевага перед конвекційними. Фотохімічні опромінювальні 

установки. Установки електрофотографічної дії.Опромінювальні установки 

медичного призначення. 

10. Технологія світлотехнічного виробництва. Структура 

технологічних процесів виробництва джерел світла світлових приладів. 

Методи контролю та використання, проблеми утилізації відходів 

виробництва та екологічності технологічних процесів. Надійність, 

випробування та методи контролю у світлотехніці. Статистична обробка 

результатів. Методи випробувань, сертифікації і контролю світлотехнічної 

продукції. Основні нормативні документи. 
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Блок «Електромеханіка» 

 

1. Силові перетворювачі. Тиристорний випрямляч з нульовим 

виводом і активним навантаженням. Трифазний мостовий тиристорний 

випрямляч з активним навантаженням. Трифазний мостовий тиристорний 

випрямляч з RL навантаженням. Режим поривчатого струму і які умови його 

виникнення. Види систем імпульсно – фазового керування. Регулювання 

характеристика тиристорного випрямляча. Гармонічний склад вихідної 

напруги випрямляча. Гармонічний склад вихідного струму випрямляча. 

Вплив несиметрії живильної напруги на гармонічні склади випрямляча. 

Імпульсний перетворювач постійної напруги понижуючого типу. Імпульсний 

перетворювач постійної напруги підвищуючого  типу. Гармонічний склад 

вихідної напруги імпульсного перетворювача постійної напруги. Регулятор 

змінної напруги. Типи інверторів. Автономний інвертор напруги. Система 

керування автономним інвертором напруги. Згладжуючи  фільтри. 

 2. Мікросхемотехніка. Основні параметри операційного підсилювача. 

Коефіцієнт передачі інвертуючого підсилювача. Коефіцієнт передачі 

неінвертуючого підсилювача. Ідеальний операційний підсилювач. 

Функціональні пристрої на операційному підсилювачі. Методи розрахунків 

функціональних пристроїв на операційному підсилювачі. Імпульсні пристрої 

на операційному підсилювачі. Алгебра логіки. Логічні елементи. Логічна 

функція. Мінімізація логічної функції. Логічні тригери. Лічильники 

імпульсів. Регістри. Дешифратори. Архітектура мікропроцесорної системи. 

3. Системи автоматизованого електроприводу. Загальний случай 

перехідних процесів в електроприводами  з лінійними механічними 

характеристиками при Мс=const, J = const,  Lя = 0. Реостатне регулювання 

швидкості електроприводами з двигунами постійного струму з незалежним 

збудження. Перехідні процеси в електроприводах з двигунами постійного 

струму з незалежним збудження при Lя = 0 в режимі гальмування 

противовмикання та  реверсу. Регулювання  швидкості електроприводами з 

двигунами постійного струму з незалежним збудження змінами магнітного 

потоку. Частотне регулювання швидкості асинхронних електроприводів. 

Форсировка процесу збуджения. Втрати  і споживання  електроенергії в 

перехідних процесах електроприводами з двигунами постійного струму з 

незалежним збудження. Пуск в системі Г-Д, вплив  співвідношення  Тв/ Тм. 

Втрати  і споживання  електроенергії в перехідних процесах в асинхронних 

електроприводах. Перехідні процеси в системі тиристорний перетворювач - 

двигун. Дводвигуновий  електропривод. Діленні навантажень. Показники 

регулювання швидкості асинхронного електроприводу. Регулювання 

моменту в електроприводу. 

 4. Електричні машини. Принцип дії двигуна постійного струму, 

конструкція, способи регулювання частоти обертання. Системи збудження 

машин постійного струму, особливості  їх       застосування. Характеристики, 

режими роботи двигунів постійного струму незалежного збудження. 

Характеристики, режими роботи двигунів постійного струму  змішаного 
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збудження. Характеристики, режими роботи двигунів постійного струму 

послідовного збудження. Комутація в машинах постійного струму. Реакція 

якоря в машинах постійного струму. Способи поліпшення комутації. 

Асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, принцип дії, 

характеристики, регулювання частоти обертання. Асинхронний двигун с 

фазним ротором, принцип дії, характеристики, регулювання частоти 

обертання. Т и Г-образні схеми заміщення  асинхронного двигуна. Вищі 

гармоніки. Вплив вищих гармонік на роботу асинхронного двигуна. Лінійний 

двигун. Принцип дії та конструкція. Характеристики. Синхронний двигун. 

Принцип дії та конструкція. Синхронний двигун. Способи пуску, 

характеристики, регулювання швидкості обертання. Вибір електродвигуна по 

потужності при тривалому режимі роботи.  Розрахунок нагріву та 

охолодження. Вибір електродвигуна по потужності при повторно-

короткочасному режимі роботи. Розрахунок нагріву та охолодження. 
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