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ВСТУП 

 
Керуючись Законом України «Про вищу освіту», враховуючи прохання підприємств, де 

працюють молодші спеціалісти та з метою реалізації концепції безперервної ступеневої підго-
товки фахівців високої кваліфікації, розроблені наступні розділи робочої програми, за змістом 
яких потрібно проводити фахові вступні іспити за спеціальністю 141 “Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка”. 

Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для 
опанування ними магістерської програми за відповідною спеціальністю та проходження конкур-
су. Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін фун-
даментального циклу та професійно-орієнтованих фахової підготовки бакалавра; виявлення рівня 
і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань, умінь і 
навичок під час розв’язання практичних ситуацій. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-
професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову освіту бакалавра за однойменним 
напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі елек-
троенергетики, електротехніки та електромеханіки. Обов’язковою умовою є володіння держа-
вною мовою. 

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують ви-
моги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому національному технічному 
університеті з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. 

Тестові завдання включають запитання, узгоджені методичною комісією спеціальності 
і дозволяють охопити весь базовий матеріал освітньо-професійної програми молодих спеціалі-
стів за відповідним напрямом підготовки. 

В основу даної програми покладено основні розділи дисциплін, які опановують студен-
ти під час навчання за програмою підготовки бакалавра. 

Розділ 1. Теорія електропривода 

1.1 Механіка електропривода [1,2,3] 
Приведення до валу двигуна моментів інерції і мас рухових елементів кінематичної схе-

ми, моментів і сил статичного опору з урахуванням ККД механічної передачі. 
Рівняння руху електропривода. Механічні перехідні процесу при ступінчатій зміні моме-

нту статичного опору. 
1.2 Електромеханічні властивості двигунів [1,2,3] 
Швидкісні механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження 

та асинхронного з короткозамкненим і фазним роторами. Розрахунок пускових опорів та шту-
чні статичні характеристики. 

Ознаки та енергетика гальмових режимів указаних двигунів. 
Властивості синхронної машини. 
Регулювання швидкості двигунів. Системи генератор-двигун та тиристорний перетворю-

вач-двигун. Системи електромеханічний перетворювач частоти-двигун та тиристорний перет-
ворювач частоти-двигун. Сукупності механічних характеристик. 

1.3 Спеціальні системи електропривода [1,2,3] 
Каскадні системи з асинхронними двигунами: вентильно-машинні каскади, асинхронно-

вентильний каскад. 

Розділ 2. Системи керування електроприводами 

2.1 Системи постійного струму [4,5,6] 
Системи з напівпровідниковими перетворювачами. Підпорядковане керування координа-

тами електропривода. 
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Особливості роботи систем з задавачем інтенсивності і без нього. 
Вплив зворотного зв’язку за ЕРС двигуна на динаміку привода. 
Двозонні системи регулювання швидкості. 
Системи регулювання положення. 
2.2 Системи змінного струму [4,5,6] 
Параметричні системи регулювання швидкості асинхронних двигунів. 
Основні закони частотного регулювання швидкості АД. 
Частотно-струмові системи регулювання швидкості, системи з автономними інверторами 

напруги та безпосередніми перетворювачами частоти. 
Системи подвійного живлення АД. 
Синхронний частотно-регульований електропривод. 

Розділ 3. Елементи автоматизованого електропривода 

3.1 Перетворювачі постійного струму [7] 
Система імпульсно-фазового керування (СІФК). Способи керування вентильними група-

ми реверсивного перетворювача. Силові схеми тиристорних перетворювачів. 
3.2 Перетворювачі змінного струму [7] 
Принцип широтно-імпульсної модуляції (ШИМ). Перетворювачі частоти з ланкою пос-

тійного струму. Склад блоку керування інвертором. 
3.3 Допоміжні елементи систем керування [7] 
Сельсини. Режим роботи. Робота аналого-цифрового (АЦП) та цифро аналогового (ЦАП) 

перетворювачів. Давачі швидкості. 

Розділ 4. Теорія автоматичного керування 

4.1 Основи теорії керування [8] 
Класифікація систем автоматичного керування. Пряме та зворотне перетворення Лап-

ласа. Поняття про передавальну функцію, перехідну функцію та частотні характеристики. Ос-
новні показники якості перехідних процесів. Типові лінійні ланки та їхні характеристики.  

4.2 Лінійна теорія автоматичного керування [8,9] 
Еквівалентні перетворення структурних схем. Характеристичний поліном. Характерис-

тичне рівняння. Нулі та полюси. Критерії сталості систем автоматичного керування. Принцип 
суперпозиції. 

Розділ 5. Моделювання електромеханічних систем 

5.1 Основи математичного моделювання [10,11] 
Основні етапи математичного моделювання. Класифікація моделей за їхнім математич-

ним описом. Математичний опис лінійних неперервних систем. Типові не лінійності. Моде-
лювання не лінійностей, заданих таблицею. Формування структурних моделей. Нормування та 
деталізація структурних моделей. 

5.2 Моделювання електроприводів постійного струму [10,11] 
Модель двигуна постійного струму з незалежним збудженням. Моделювання систем 

підпорядкованого регулювання швидкості (однозонних та двозонних). Моделювання систем 
позиційного електроприводу. Перехідні процеси в розімкнених та замкнених системах елект-
роприводу постійного струму. 

5.3 Моделювання електроприводів змінного струму [10,11,12] 
Математична модель асинхронного двигуна у природній системі координат. Математи-

чна модель асинхронного двигуна в ортогональних двофазних системах координат. Моделю-
вання систем ТПЧ-АД та ТРН-АД. Математична модель синхронного двигуна. Математичне 
моделювання систем векторного керування електроприводами змінного струму. Математичне 
моделювання вентильного двигуна та електроприводів на його основі. 
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Розділ 6. Загальні відомості про електричні станції та підстанції 

Класифікація і загальне призначення електротехнічного обладнання електричних стан-
цій та підстанцій. Режими роботи електрообладнання (нормальний, ремонтний, аварійний, пі-
сляаварійний). Нагрівання апаратів в нормальному режимі. Термічна і динамічна стійкість, дія 
струмів коротких замикань. [13] 

Розділ 7. Високовольтні вимикачі та роз’єднувачі 

7.1 Основні типи вимикачів [13,14] 
Основні типи вимикачів, їх принципи дії і конструкції. Виникнення електричної дуги в 

апаратах. Принцип їх гасіння. Дугогасійні пристрої камери, їх призначення, класифікація і 
принцип дії. 

7.2 Конструкції вимикачів [13,14] 
Конструкції олійних, повітряних, електромагнітних та елегазових вимикачів. Умови ви-

бору вимикачів. Приводи вимикачів. 
7.3 Принципи дії вимикачів [13,14] 
Вимикачі навантаження: призначення, конструкції, принцип гасіння дуги. Приводи ви-

микачів навантаження. Відновлююча напруга. Особливості підключення недалеких коротких 
замикань та малих індуктивних та ємнісних струмів. 

7.4 Роз’єднувачі [13,14] 
Роз’єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі, заземлювачі, їх призначення. Приводи 

для роз’єднувачів, короткозамикачів і відокремлювачів. Блокіровки в розподільчих пристроях 
від неправильних операцій з роз’єднувачами. Вибір вимикачів, роз’єднувачів. 

Розділ 8. Вимірювальні трансформатори, струмопровідні частини та струмообмежу-
ючі пристрої  

8.1 Шини [14,15] 
Шини. Призначення шин, конструкції. Закриті і екрановані шини. гнучкі шини: їх конс-

трукції. вибір шинних конструкцій. 
8.2 Реактори [14,15] 
Призначення реакторів, види реакторів, конструкції. Лінійні, групові, здвоєні реактори, 

втрати напруги в реакторах. Схеми вимикання реакторів. 
8.3 Вимірювальні трансформатори [14,15] 
Вимірювальні трансформатори напруги: типи, схеми сполучення обмоток. Особливості 

трансформаторів напруги типу НТОІ, ЗНОМ, НКФ. Похибки трансформаторів напруги. Вибір 
трансформаторів напруги. 

Вимірювальні трансформатори струму: типи, похибки трансформаторів струму. Вбудо-
ваний трансформатор струму. Вибір шин, трансформаторів струму і напруги, реакторів. 

Розділ 9. Головні схеми електричних з’єднань станцій та підстанцій.  
Схеми власних потреб станцій та підстанцій 

9.1 Основні типи схем [15] 
Класифікація схем, елементи схем, їх призначення. Однолінійні, скелетні схеми. Схеми 

розподільчих пристроїв з однією і двома системами шин. Схеми підстанцій спрощеного вико-
нання. Використання обхідної системи шин. Схеми розподільчих пристроїв з зменшеною кі-
лькістю вимикачів на стороні високої напруги. Схеми з двома вимикачами на приєднання, з 
трьома вимикачами на два приєднання. Схеми багатокутників. 

9.2 Вимоги до схем [15] 
Вимоги до схем власних потреб. Склад схем власних потреб ТЕС та підстанцій. Основ-

ні принципи забезпечення надійності схем власних потреб. Резервування в схемах власних по-
треб. Резервування в схемах власних потреб. 
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9.3 Джерела живлення власних потреб [15] 
Джерела живлення власних потреб на електростанціях та підстанціях. Джерела опера-

тивного струму (акумуляторні батареї, дизель-генератори, випростувальні пристрої), режими 
їх роботи. 

Розділ 10. Конструкції розподільчих пристроїв 

Конструкції розподільчих пристроїв (закриті, відкриті, стаціонарні, комплектні). Вплив 
Схеми розподільчого пристрою на його конструкцію. Конструкції малооб’ємних олійних ви-
микачів і компоновка комплектних розподільчих пристроїв. [15]. 

Розділ 11. Вимоги до релейного захисту електрообладнання станцій та підстанцій. 
Принципи виконання релейного захисту 

Основні вимоги до релейного захисту (селективність, чутливість надійність, швидко-
дійність) і шляхи їх виконання.  Основні принципи побудови релейного захисту,  вимірюваль-
ні органи. Найбільш інформативні зміни параметрів режиму,  на які реагує РЗ. [16] 

Реле, їх класифікація і основні принципи  реалізації  на різних елементних  базах (елек-
тромеханічній, напівпровідниковій, інтегральної електроніки, мікропроцесорній).Умовні поз-
начення реле. 

Вимоги до вимірювальних трансформаторів струму та напруги, використуємих для  
РЗіА, схеми  з'єднань,  похибки  та шляхи їх зниження. 

Джерела оперативного струму. 
Загальні відомості про фільтри симетричних складових. [16]. 

Розділ 12. Захисти з відносною та абсолютною селективністю  

Максимальний струмовий захист  повітряних  та  кабельних ліній. Відсічки. Розрахун-
ки параметрів спрацювання та коефіціентів чутливості. Оцінка технічної ефективністі відсічок 
(вплив на сталість режиму енергосистеми). 

Струмові ступеневі  захисти від міжфазних коротких замикань на лініях з односторон-
нім  та  двустороннім  живленням. Схеми ввімкнення реле напряму потужності. 
Струмові ступеневі захисти нульової  послідовності  від коротких замикань на землю,їх схеми 
та розрахунки параметрів спрацювання і коефіціентів чутливості. [13] 

Розділ 13. Принципи  виконання  захисту  елементів електричних систем і мереж  

Види пошкоджень  і  ненормальних  режимів  трансформаторів. Поздовжній диферен-
ційний струмовий захист. Газовий захист. Резервні захисти від к.з. Захист від перевантажень. 

Захист блоків лінія-трансформатор (без вимикачів на стороні ВН трансформатору). 
Види пошкоджень  і ненормальних режимів електродвигунів. Захист від міжфазних ко-

ротких замикань і замикань на землю. Захист від втрати живлення [16,20]. 

Розділ 14. Автоматика електричних систем 

Вимоги до  приладів  автоматичного  вмикання  резервного живлення (АВР). Схеми та 
розрахунки АВР. 

Вимоги до приладів автоматичного повторного вмикання вимикачів (АПВ). Схеми та 
розрахунки АПВ. 

Автоматичне частотне розвантаження(АЧР). 
Автоматичне регулювання збудження (АРЗ) синхронних  двигунів та напруги (АРН) 

трансформаторів [17].  
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Розділ 15. Виконання та розрахунки захисту електричних станцій  

Продовжній та поперечний диференційний захист генераторів. Диференційний захист 
генераторів та блоків  генератор-трансформатор. 

Захист обмоток статора генераторів від замикань на землю. Захист генераторів  від  пе-
ревантаження  струмом  зворотньої послідовності. 

Резервний захист блоків генератор -трансформатор. Захист кіл збудження і ротора ге-
нераторів. 

Захист живлючих елементів власних потреб.  Резервний захист (дистанційний, струмо-
вий чутливий). 

Захист електродвигунів власних потреб [17]. 

Розділ 16. Основні властивості і електричні характеристики зовнішньої ізоляції елек-
троустановок  

Роль ізоляції в електроустановках. Вплив характеристик ізоляції на техніко-економічні 
показники електрообладнання. 

Проблеми ізоляції і перенапруг в сучасній електроенергетиці [18]. 

Розділ 17. Робота ізоляційних конструкцій при робочій напрузі  

Електрична міцність ізоляторів в умовах зволожених забруднень. Вибір ізоляторів в за-
лежності від ступеню забруднення атмосфери. Заходи по підтриманню в нормі зовнішньої ізо-
ляції підстанцій. 

Коронний розряд на проводах повітряних ліній електропередачі. Характеристика коро-
ни на лініях змінного і постійного струму. Застосування розщеплених проводів. Втрати енергії 
на корону. Перешкода радіотелевізійному прийняттю. Акустичні шуми. 

Старіння внутрішньої ізоляції електроустаткування при дії механічних навантажень, 
часткових розрядів, термоокислюючих процесів зволоження. 

Фізичні основи профілактичного контроля електроустаткування і засобів контролю за 
станом ізоляції [19]. 

Розділ 18. Блискавкозахист електричних установок. Координація ізоляції електрооб-
ладнання за рівнем грозових напруг 

Блискавка як джерело грозових перенапруг. Грозова діяльність. Електричні характерис-
тики блискавки. Форма імпульсів грозових перенапруг. 

Захист підстанції від прямих ударів блискавки. Принцип дії блискавковідводу. Зони за-
хисту. Заземлення. Розрядники. Нелінійні обмежувачі перенапруг  

Загальні принципи блискавкозахисту повітряних ліній. Грозостійкість ліній без тросу. 
Застосування блискавкозахисного тросу[19,20]. 

Розділ 19. Внутрішні перенапруги в електричних системах. Координація ізоляції по 
рівню комутаційних перенапруг  

Загальна характеристика внутрішніх перенапруг. Резонансні і ферорезонансні перенап-
руги в електричних системах. 

Перенапруги при планових і аварійних комутаціях: при включенні ліній і АПВ, при від-
ключенні холостих ліній і трансформаторів, при дугових замиканнях на землю в мережах з 
ізольованою нейтраллю. Статичні характеристики комутаційних перенапруг [20]. 
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Критерії оцінювання результатів  

фахового вступного випробування 
При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне пи-

тання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

Форма 1: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або відпо-
відь на питання відсутня 

Форма 2: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

8 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з ви-
користанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідов-
ності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. Приведені необхідні ро-
зрахунки, які передбачають формулювання вимог до вибору. Наведені графіки та 
залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за результата-
ми розрахунків. 
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Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

7 При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 
задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за результата-
ми розрахунків. 

6 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 
поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. При 
виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведені графіки або за-
лежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за результа-
тами розрахунків. 

5 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

4 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не 
наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені 
висновки за результатами розрахунків. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 
<2 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

Форма 3: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

13 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з ви-
користанням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Наве-
дено логічну послідовність розв’язання задачі або принципову схему пристрою, що 
розраховується. Приведені необхідні розрахунки, які передбачать постановку ви-
мог до вибору структурних або принципових елементів схем. Наведені графіки та 
залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за результата-
ми розрахунків. 

12 
При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при розв’язанні 
задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки за результата-
ми розрахунків. 

11 
При відповіді на питання студент проявив високих рівень знань, однак порушена 
послідовність викладено матеріалу та при розв’язанні задач допустив деякі неточ-
ності та помилки. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

10 
При виконанні розрахунків має місце деякі неточності. Не наведені графіки та за-
лежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за результа-
тами розрахунків. 

9 
При виконанні розрахунків має місце деякі неточності, помилки в схемі та розра-
хунках. Не наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не 
зроблені висновки за результатами розрахунків. 

8 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та помилки. Не наведені графі-
ки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за ре-
зультатами розрахунків. 

7 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 
При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки. Не на-
ведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені ви-
сновки за результатами розрахунків. 

6 
Неточності формулювання, порушено послідовність викладеного матеріалу, є зна-
чні помилки. 
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Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 
Неточності формулювання, порушено послідовність викладеного матеріалу, але 
наведені формули, схема або загальна ідея розв’язання поставленої задачі. 

<4 Одиночні вибіркові знання стосовно питання 
<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних 

за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів  Оцінка за національною шкалою  

90 … 100 відмінно  
74 … 89 добре  
60 … 73 задовільно  

0 … 59 незадовільно  
 


