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ВСТУП 

 

Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (далі КрНУ) допускає до участі у вступному іспиті зі 

спеціальності при вступі для здобуття ступеня доктора філософії спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» вступників на 

основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого 

за відповідною спеціальністю, які успішно склали вступний іспит з іноземної 

мови у рік вступу (крім випадків, передбачених Правилами прийому). 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться в КрНУ. 

Вступники, на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, подають також результати 

додаткового вступного випробування, складені в КрНУ в рік вступу. 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

магістра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» в КрНУ. 

 

МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Метою вступного іспиту зі спеціальності є перевірка здатності до 

опанування спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»третього (доктора філософії) рівня вищої освіти на основі 

здобутих раніше компетентностей. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь магістра 

(спеціаліста) за спорідненими спеціальностями. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування: електричні машини, електричні апарати, 

електромагнітні розрахунки, спеціальні електричні машини, спеціальні питання 

теорії електричних машин та апаратів, технологія виробництва електричних 

машин, керовані електричні машини та електромагнітна сумісність, теорія 

електропривода, системи керування електроприводом, автоматизовані системи 

контролю й обміну енергоресурсів, автоматизований електропривод типових 



 

  

промислових механізмів, системи перетворення енергії та керування 

енергопроцесами, математичні методи оптимізації та системи оптимального 

керування. 

Має знати теорію, вміти розв’язувати фахові задачі, уміти здійснювати 

вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при цьому 

методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен 

продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені 

практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

1. Електричні машини 

2. Електричні апарати 

3. Електромагнітні розрахунки 

4. Спеціальні електричні машини 

5. Спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів 

6. Технологія виробництва електричних машин 

7. Керовані електричні машини та електромагнітна сумісність 

8. Теорія електропривода 

9. Системи керування електроприводом 

10. Автоматизовані системи контролю й обміну енергоресурсів 

11. Автоматизований електропривод типових промислових механізмів 

12. Системи перетворення енергії та керування енергопроцесами 

13. Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування 

 

Тема Розвиток енергетики і електротехнічної промисловості в Україні 

і за кордоном. Історія розвитку електромеханіки 

Наукові проблеми і тенденції розвитку електромашинобудування. 

Виробництво електроенергії на теплових, гідравлічних і атомних станціях. 

Розвиток електротехнічної промисловості на сучасному етапі і на 

перспективу. 

Випуск турбо- і гідрогенераторів, машин єдиних серій, побутових 

електричних машин, трансформаторів і спеціальних машин. Питання 

ефективності і якості. Охорона навколишнього середовища (довкілля). 

Електромеханічне перетворення енергії - одне з найважливіших перетворень 

енергії в матеріальному виробництві. Електромеханічні матеріали, фізичні 

властивості і граничні навантаження. 



 

  

Шляхи підвищення питомої потужності електричних машин, способи 

охолодження, їх характеристики. 

 

Тема Методи дослідження процесів в електричних машинах 

Фізичне моделювання, математичне моделювання, аналітичні та числові 

методи і їx порівняльне співставлення. 

Заміна змінних - метод побудови математичної моделі електромеханічного 

перетворювача. Загальний підхід до заміни змінних. 

Узагальнена електрична машина. Рівняння електромеханічного 

перетворювача енергії. Залежні і незалежні змінні. Параметри - коефіцієнти в 

рівняннях електромеханічного перетворювача енергії. Рівняння 

електромеханіки в різних системах координат. Заміна змінних при урахуванні 

нелінійності електромагнітних параметрів. Диференціальні рівняння і рівняння 

усталеного режиму електричних машин. Рівняння електричної узагальненої 

машини - математична модель для дослідження процесів в електричних 

машинах з круговим полем у повітряному проміжку. Схема заміщення 

(еквівалентні схеми електричних машин). Два підходи опису процесів 

перетворення енергії в електричних машинах. Теорія динамічних кіл і 

математичне описання процесів перетворення енергії в електромеханічних 

перетворювачах. 

Побудова математичної моделі машини змінного струму за допомогою 

заміни змінних при урахуванні спектра просторових гармонік магнітного поля, 

складної структури обмоток. 

Рівняння електромеханічного перетворювача енергії при еліптичному полі 

в повітряному проміжку. Методи дослідження квазіусталених режимів роботи. 

Дослідження електричних машин при несинусоїдній та несиметричній 

напрузі живлення. Напівпровідникове управління асинхронними і синхронними 

електричними двигунами. 

Робота синхронного генератора на випрямлячі. Особливості роботи 

електричних машин при пульсуючій напрузі. 

Багатообмоткові електричні машини. Математичні моделі двохкліткових 

асинхронних двигунів. Врахування впливу демпферної обмотки в синхронних 

машинах. Врахування впливу вихрових струмів. 

Моделювання електричних машин з нелінійними параметрами. 

Врахування впливу витіснення струму, насичення, зміна моменту інерції. 



 

  

Несиметричні машини. Математичні моделі несиметричних синхронних і 

асинхронних електричних машин з магнітною і електричною несиметрією 

статора і ротора. 

Використання обчислювальних машин для розв’язування задач 

електромеханіки. Математичні моделі асинхронних, синхронних машин 

постійного струму в динаміці і статиці. 

 

Тема Електромагнітне поле в електричних машинах 

Область поля електричної машини. Математичний опис електромагнітного 

поля електричної машини. Розділення електромагнітного поля на обертальну і 

нерухому області. Граничні і початкові умови. 

Електромагнітна сила, яка діє в області паза зі струмами (розподілення 

сили між проводом і стінками паза). Залежність сили від величини струму, 

виходячи з енергетичних міркувань. Вираз електромагнітних сил і 

електромагнітного моменту. 

Електрорушійна сила (ЕРС), яка індукована в проводі, розташованому в 

пазу електричної машини. Залежність ЕРС від індукції в проміжку, виходячи із 

зміни потокозчеплення при малому переміщенні. 

Магнітне поле в гладкому проміжку між статором і ротором. Магнітне 

поле в ярмах статора і ротора (врахування кривизни, розрахунок магнітного 

напруження, витіснення магнітного потоку в навколишній простір). 

Методи і результати дослідження магнітного поля в зубчастому проміжку. 

Поле в області пазів зі струмом і без струму при однорідній зубчастості. 

Коефіцієнт проміжку. Поле при двобічній зубчастості. Підхід для розрахунку 

питомої провідності проміжку. 

Гармонічний аналіз питомої магнітної провідності проміжку, 

намагнічуючих сил і магнітної індукції в проміжку стосовно до однофазних і 

багатофазних обмоток в синхронних, асинхронних машинах. 

Взаємоіндукція одно- і багатофазних обмоток для струмів прямої, 

зворотної і нульової послідовності в машинах змінного струму. 

Поля розсіювання в пазах різної форми. Розрахунок індуктивності 

пазового, диференціального і лобового розсіювання для одношарових і 

двошарових багатофазних обмоток. 

Магнітне поле в області торцевих зон. Розрахункова довжина машини. 

Поле лобових зон. Електромагнітні сили, які діють на лобові зони. Магнітні 

поля і параметри синхронних машин при симетричному і асиметричному 

навантаженнях. 



 

  

Методи розрахунку електромагнітних полів в розподілених вторинних 

середовищах (порожнистий і масивний ротори в асинхронних машинах, 

масивні полюса і масивний неявнополюсний ротор в синхронних машинах). 

Еквівалентні параметри роторних кіл в асинхронних і синхронних машинах. 

Вплив вихрових струмів в проводах, розміщених в пазу, на їх активний і 

індуктивний опір. Заходи по зменшенню додаткових втрат в проводах 

(транспозиція елементарних проводів, скрутка в лобових частинах). 

Проблема торцевих зон в потужних турбогенераторах. Методи розрахунку 

магнітного поля і додаткових втрат в крайніх пакетах статора і інших елементах 

конструкції торцевої зони від струмів лобових частин обмоток 

турбогенератора. 

Методи розрахунку основних i додаткових втрат в електричних машинах. 

Підхід до розрахунку додаткових втрат в асинхронних, синхронних машинах i 

машинах постійного струму. Коефіцієнт корисної дії (ККД) електричних 

машин. Методи розрахунку i експериментального визначення ККД. 

 

Тема Комутація колекторних машин 

Щітковий контакт i комутаційна здатність щіток. Природа щіткового 

контакту. Вольтамперні характеристики щіткового контакту. Рівняння 

класичної комутації. Аналіз факторів, які впливають на проходження 

комутаційного пpoцecy. Сучасні теорії комутації. Критepiї потенціальної 

стійкості i засоби боротьби з круговим вогнем. 

 

Тема Теплові поля в електричних машинах 

Фізичні основи пpоцeciв нагрівання i охолодження електричних машин. 

Критеріальні рівняння теплообміну. Методи розрахунку теплових полів. 

Еквівалентні теплові схеми. Розрахунок схем охолодження. Ізоляційні 

матеріали. Залежність їх строку служби від температури i режимів роботи 

електричних машин. Системи посереднього i безпосереднього охолодження. 

Способи інтенсифікації охолодження. 

 

Тема Спеціальні електричні машини 

Безконтактні синхронні машини зі збудженням змінного струму, з 

постійними магнітами. 

Імпульсні машини. Торцеві машини, машини зі сферичним або конічним 

ротором. Мікромашини автоматичних систем, машини з гнучким ротором i 

таким, що котиться. Машини з поворотно-поступальним рухом. Вентильні 



 

  

двигуни i генератори. Лінійні електричні машини. Магнітогідродинамічні 

генератори i двигуни. Машини з надпровідними обмотками. Асинхронні 

генератори з ємкісним i вентильним збудженням. 

Електрична машина як елемент електромеханічної системи. Перетворення 

енергії в електричній машині з урахуванням елементів, ввімкнених у кола 

обмоток статора i ротора. 

 

Тема Трансформатори 

Трансформатор, як електромагнітний перетворювач енергії. Класифікація 

магнітних систем трансформаторів. З’єднання обмоток. Параметри 

трансформаторів та методи їх визначення. 

Паралельна робота трансформаторів. Спеціальні типи трансформаторів. 

Схеми охолодження трансформаторів. 

 

Тема Призначення і характеристики електротехнічних комплексів 

Ефективність використання електричної енергії та її перетворення в інші 

види енергії при реалізації технологічних процесів. 

Особливості побудови та функціонування установок: електромеханічних, 

електротермічних, електрозварювальних, електростатичних, 

електроімпульсних, електроіскрових, магнітостатичних та магнітодинамічних. 

Загальна характеристика систем електроживлення та автоматизованих 

систем керування технологічними процесами. 

 

Тема Елементи електротехнічних комплексів 

Електромагнітні перетворювачі. Трансформатори, їх види і режими 

роботи. Реактори для кіл змінного та випрямленого струму. 

Електричні машини, їх види та режими роботи. 

Асинхронні двигуни. Електромагнітний момент, витрати енергії, 

коефіцієнт корисної дії. Робочі та пускові характеристики. 

Синхронні двигуни. Електромагнітний обертальний момент. Робочі та 

пускові характеристики. 

Двигуни постійного струму (ДПС). Електромагнітний момент. Робочі 

характеристики ДПС паралельного, послідовного та змішаного збудження. 

Напівпровідникові перетворювачі. Некеровані випрямлячі змінного 

струму. Керовані вентильні випрямлячі однофазного та трифазного струму. 

Інвертори напруги та струму. Резонансні інвертори. Тиристорні та транзисторні 

перетворювачі частоти змінного струму. Напівпровідникові регулятори 



 

  

напруги. Стабілізатори напруги та струму. Системи керування 

напівпровідниковими перетворювачами. 

Комутуючі елементи та їх характеристики. Роз’єднувачі і високовольтні 

вимикачі. Комутатори імпульсних джерел струму. Напівпровідникові та 

надпровідникові комутатори струму. Інтегральні модулі та мікропроцесори. 

 

Тема Регульований електропривод та автоматичне керування 

електромеханічними процесами 

Функції, що виконує електропривод. Характеристики електромеханічного 

перетворювача енергії в двигунному і гальмуючому режимах. Узагальнена 

електрична машина. Електромеханічні властивості двигунів постійного струму 

при різних способах збудження: асинхронних, синхронних і крокових. Типові 

статичні навантаження електропривода.  

Структурні схеми електромеханічних систем з електродвигунами різного 

типу. 

Усталений режим роботи електроприводу. Врахування пружних ланок і 

зв’язків. Врахування нелінійностей. Моделювання нелінійних систем з 

застосування ЕОМ. 

Перехідні процеси в електроприводах. Передаточні і перехідні функції 

електроприводу. Приклади формування оптимальних перехідних процесів. 

Регулювання координат електроприводу. Показники якості регулювання. 

Характеристика систем електроприводів: керований перетворювач – двигун 

постійного струму, перетворювач частоти – асинхронний двигун. 

Перетворювач частоти – синхронний двигун, системи з вентильним двигуном. 

Слідкуючі електроприводи. Багатодвигунні електромеханічні системи. 

Вибір потужності електродвигуна. 

Основні принципи автоматичного керування, функції і структури схем. 

Типові схеми і типові системи, що здійснюють автоматичний пуск, реверс 

та зупинку електродвигунів. Синтез схем з контактними і безконтактними 

елементами. 

Методи аналізу і синтезу замкнених лінійних, нелінійних, дискретних 

систем автоматичного керування (САК). Методи варіаційного числення в 

системах оптимального керування. 

Системи керування електроприводами постійного струму. Типові 

структури систем керування асинхронними і синхронними двигунами. 

Особливості побудови систем керування з тиристорними перетворювачами. 

Системи з машинами подвійного живлення. 



 

  

Керування електроприводами при пружному зв’язку двигуна з механізмом. 

Автоматичні системи стабілізації координат електроприводу. 

Типові вузли і типові слідкуючі САК безперервної і дискретної дії. 

Оптимальні САК. Аналіз і синтез САК з урахуванням стохастичних впливів. 

Системи програмного керування. 

Адаптивні системи автоматичного керування і принципи їх побудови. 

 

Тема Електротехнологічні установки та керування електричними та 

технологічними параметрами 

Класифікація електротехнологічних установок (ЕТУ) як споживачів 

електроенергії. 

ЕТУ контактного нагріву опором. Дугові та плазмові установки обробки 

матеріалів. Електрозварювальні установки. Індукційні установки нагріву, 

деформації, поверхневої закалки, зонної плавки, перемішування, дозованого 

розливу та гранулювання металів. Установки діелектричного нагріву. 

Електроннопроменеві установки обробки високо реактивних металів. 

Електрохімічні установки. Електроімпульсні установки іскрової обробки і 

диенергування металів та обробки середовищ. Магнітоіпульсні та 

електрогідравлічні установки. Електричні та магнітні сепаратори. Електричні 

газові фільтри. 

Системи електроживлення ЕТУ з квазінезмінним та імпульсним 

споживанням електроенергії в навантаженні. Використання потужних 

електричних і магнітних полів, високовольтних напруг та імпульсних розрядів 

для реалізації та інтенсифікації технологічних процесів. Вплив режимів ЕТУ на 

якість електроенергії, зокрема на відхилення і коливання напруги, 

несинусоїдність і несиметрію струмів та напруг. Зменшення найбільшого 

навантаження ЕТУ. Підвищення частоти перетворення електроенергії, як метод 

зменшення матеріалоємності ЕТУ та покращення її регулювальних 

характеристик. 

Компенсація реактивної потужності. Способи зменшення споживання 

реактивної потужності ЕТУ. Компенсуючі пристрої та їх розрахунок. 

Використання однофазних ЕТУ в трьохфазних електромережах. 

Енергетичні процеси в електричних мережах і в ЕТУ при наявності 

несиметричних навантажень. Методи і засоби зменшення несиметричних 

навантажень. 



 

  

Основні функції автоматизованих систем керування (АСК) параметрами 

ЕТУ. Типи АСК ЕТУ та ефективність використання в них мікропроцесорів. 

Дискретні та оптимальні АСК. Адаптивні АСК та АСК зі змінною структурою. 

Вплив показників якості електроенергії на надійність та ефективність АСК 

і потужного електрообладнання ЕТУ різного призначення. 

Схеми електропостачання промислових ЕТУ. Вибір місця, числа і 

потужності підстанцій для електроживлення ЕТУ. 

Організаційні та технічні способи підвищення ефективності використання 

електроенергії ЕТУ. Енергоаудит та енергоменеджмент, як засіб зменшення 

енергоємності промислових виробництв. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 

 

Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності включає вісім 

завдань трьох рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. 

Складність завдань визначається кількістю логічних кроків, які повинен 

виконати вступник у процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями 

відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 

розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 

програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 

Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 

відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 

відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 

балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 

яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 

нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 

Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 

завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 

балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 

розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 

математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 

Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 

Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 

пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 



 

  

твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 

ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 

правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 

виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 

відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 

виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 

результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 

Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового випробування, 

сумуються. 

Максимальна сума балів за всі завдання вступного іспиту зі 

спеціальності – дванадцять балів. 

Бали, отримані за виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності, 

переводяться в шкалу від 0 до 100 балів за таблицею 1. 

  

Таблиця 1 – Таблиця переведення балів вступного іспиту зі спеціальності 

в шкалу від 0 до 100 балів 

 

Сумарна 

кількість 

балів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 

вступний 

іспит зі 

спеціальності 

0 25 45 60 64 68 72 76 80 84 90 95 100 

 

На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) 

проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за 

вступний іспит зі спеціальності, яка засвідчується підписами членів фахової 

атестаційної комісії, які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-59 або 90-

100, додатково перевіряються головою фахової атестаційної комісії та 

засвідчуються його підписом. 

 

 



 

  

Приклад оформлення 

 

Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 

 

Оцінка за випробування            95 (дев’яносто п’ять) 

 

Члени комісії                                       

 

На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за вступний іспит зі спеціальності, яка 

засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли 

роботу. 

 

 


