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ВСТУП 

 

Додаткове вступне випробування при вступі на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» складають вступники на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою 

спеціальністю. 

Додаткове вступне випробування проводиться в КрНУ та оцінюється за  

2-бальною шкалою («зараховано» або «не зараховано»). Особи, які за 

результатами складання додаткового вступного випробування отримали «не 

зараховано», до участі в подальших вступних випробуваннях та конкурсному 

відборі не допускаються. 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

магістра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» в КрНУ. 

 

  МЕТА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Метою додаткового вступного випробування є оцінювання ступеня 

підготовленості вступників для здобуття освітнього ступеня доктора філософії за 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь магістра 

за спорідненими напрямами підготовки. 

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

виносяться на додаткове вступне випробування: електричні машини, 

електричні апарати, теорія електропривода, системи керування 

електроприводом. 

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 ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Електричні машини 

2. Електричні апарати 

3. Теорія електропривода 

4. Системи керування електроприводом 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» 

 

Тема 1 

Призначення й область застосування трансформаторів, основні 

визначення. Конструкція і принцип дії 1-фазного трансформатора. Рівняння 

машини постійного струму і електрорушійна сила трансформатора. Холостий 

хід 1-фазного реального трансформатора, векторна діаграма. 

Навантажувальний режим 1-фазного трансформатора, векторна діаграма. 

Зовнішні характеристики трансформатора. Дослід холостого ходу 

трансформатора. Дослід короткозамкненого трансформатора. Втрати і 

коефіцієнт корисної дії трансформатора. Схеми з’єднання обмоток з-фазного 

трансформатора. Рівнобіжна  робота  трансформаторів, умови  включення. 3-

обмотковий трансформатор, схема, призначення. Автотрансформатор, схема, 

призначення, переваги, недоліки в порівнянні з трансформатором. 

Вимірювальні трансформатори, схеми, принцип дії. Реактор і реактивна 

котушка, призначення. Обертове магнітне поле 3-фазної системи струмів. 

Тема 2 

Конструкція і принцип дії 3-фазного асинхронного двигуна. Режим 

холостого ходу і холостий хід асинхронного двигуна. Залежність частоти 

електрорушійної сили і струмів ротора від ковзання асинхронного двигуна. 

Енергетична діаграма, коефіцієнт корисної дії і коефіцієнт потужності 

асинхронного двигуна. Робочі характеристики асинхронного двигуна. 

Обертаючий момент асинхронного двигуна по його паспортним даним. 

Залежність критичного моменту від величини cU  і активного опору, що 

вводиться в коло фазного ротора асинхронного двигуна. Кругова діаграма 

асинхронного двигуна, основні поняття. Побудувати кругову діаграму по 

дослідах холостого ходу і короткозамкненого асинхронного двигуна. Пуск 

асинхронного двигуна з фазним ротором, схема, характеристики. Прямий пуск 

асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Реакторний  пуск 



 

  

асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Схема, переваги  

глибокопазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Схема 

паза ротора, принцип дії, призначення. Гальмування асинхронного двигуна 

противключенням, схема, характеристики, призначення, переваги і недоліки. 

Динамічне гальмування асинхронного двигуна, схема, характеристики, 

призначення, переваги і недоліки. Рекуперативне гальмування асинхронного 

двигуна, характеристики, призначення, переваги. Режим короткозамкненого 

асинхронного двигуна. Регулювання частоти обертання введенням активного 

опору в коло фазного ротора асинхронного двигуна. Регулювання частоти 

обертання ротора асинхронного двигуна зміною числа пар полюсів. 

Регулювання частоти обертання ротора асинхронного двигуна зміною частоти 

струму живильної мережі. 3-фазна найпростіша і 3-фазна 2-шарова обмотки 

статора асинхронного двигуна; схема та принцип дії. Конструкція і принцип дії 

1-фазних асинхронних двигунів; схема, механічна характеристика. 

Універсальні асинхронні двигуни; їхні схеми, вираження для пускових і 

робочих ємностей. Індукційний регулятор і фазорегулятор; конструкція, 

призначення, векторна і часова діаграми. Електромагнітна асинхронна муфта; 

конструкція, принцип дії і призначення. Асинхронна машина в системі 

синхронної передачі; режими роботи сельсинів, конструкція. Гістерезисний 

двигун; конструкція, принцип дії, призначення, механічна характеристика. 

Лінійні асинхронні двигуни; конструкція, призначення, принцип дії, переваги і 

недоліки.  

Тема 3 

Конструкція і принцип дії 3-фазного синхронного генератора. 

Характеристика холостого ходу синхронного генератора. Робота синхронного 

генератора на автономне навантаження; реакція якоря при різному по виду 

навантаженню; напруга на затисках навантаженого синхронного генератора; 

синхронний опір. Зовнішня характеристика синхронного генератора. 

Регулювальна характеристика синхронного генератора. Регулювання активної і 

реактивної потужності синхронного генератора. Кутова характеристика 

синхронного генератора. Конструкція і принцип дії синхронного генератора 

пуск у хід синхронного генератора, схема і механічна характеристика.  

Регулювальні і кутові характеристики синхронного генератора. Синхронний 

компенсатор; призначення, принцип дії, схема, векторні діаграми. Синхронні 

мікродвигуни з постійними магнітами (1- і 3-фазні), конструкція, принцип дії, 

механічна і кутова характеристики.  



 

  

Тема 4 

Конструкція і принцип дії машини постійного струму, рівняння 

електричної рівноваги і моментів. Класифікація машини постійного струму по 

способу з’єднання обмотки збудження з обмоткою якоря. Генератор постійного 

струму зі змішаним збудженням, схема, основні характеристики, 

експлуатаційні властивості. Електрорушійна сила обмотки якоря машини 

постійного струму. Номінальні дані машини постійного струму. Двигун 

постійного струму зі змішаним збудженням; схема і механічні характеристики.   

Регулювання частоти обертання двигуна постійного струму з рівнобіжним 

збудженням зміною опору якірного кола. Регулювання частоти обертання 

двигуна постійного струму з рівнобіжним збудженням зміною потоку 

збудження. Регулювання частоти обертання двигуна постійного струму з 

незалежним збудженням зміною напруги на ньому (система Г-Д). Регулювання 

частоти обертання двигуна постійного струму з послідовним збудженням: 

способи, схеми, характеристики.  

Тема 5 

Магнітне коло машини постійного струму при холостому ході і його 

розрахунок. Явища, викликані реакцією якоря машини постійного струму; міри 

боротьби з реакцією якоря. Класифікація втрат машини постійного струму; 

коефіцієнт корисної дії машини постійного струму, енергетична діаграма.  

Режими роботи машини постійного струму. Комутація машини постійного 

струму і причини іскріння на колекторі. Способи поліпшення комутації машини 

постійного струму. 

Тема 6 

Електричні машини з поперечним полем; призначення, конструкція, 

характеристики. Електромашинні перетворювачі двигунно-ґенераторного типу; 

схема, принцип перетворення, класифікація. 

 



 

  

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ» 

 

Тема 1 

Функціональне призначення електричних апаратів. Класифікація 

електричних апаратів. Захисні оболонки електричних апаратів. 

Тема 2 

Методи розрахунку електродинамічних зусиль. Електродинамічна 

стійкість електричних апаратів. Теплові процеси в електричних апаратах. 

Втрати енергії в апаратах. Віддача теплоти в електричних апаратах. Режими 

роботи електричних апаратів.  Термічна стійкість апаратів. 

Тема 3 

Класифікація, устрій, принцип дії, режими роботи, матеріали контактів. 

Перехідний опір і фактори, що впливають на його величину.  Вібрація та ерозія 

контактів, заходи боротьби. 

Тема 4 

Умови та засоби гасіння дуги. Статична та динамічна вольтамперні 

характеристики дуги.  Горіння дуги в різних середовищах. Конструкція та 

принцип дії дугогасильних пристроїв. Комутаційні перенапруги, причини 

виникнення, засоби усунення. 

Тема 5 

Методи розрахунків магнітних кіл постійного та змінного струму. Схеми 

заміщення магнітних кіл. Електромагнітні механізми електричних апаратів. 

Умови спрацювання та відпускання електромагнітів. Коефіцієнт повернення. 

Час спрацювання та відпускання електромагніту. Магнітні матеріали. 

Електромагнітні системи електричних апаратів.  Сила тяги електромагніту, 

визначення тягових характеристик  електромагнітних систем змінного та 

постійного струму. Прискорення та уповільнення спрацювання електромагніта.  

Вплив параметрів електричного струму на роботу електромагнітних механізмів.  

Статичні тягові характеристики електромагнітів. Динамічні характеристики 

електромагнітів. Поляризовані, магнітоелектричні, електродинамічні та 

індукційні електромагнітні системи. Електромагнітні муфти.  Контролюючі 

апарати. 

Тема 6 

Основні характеристики і параметри, класифікація реле. Герконові реле. 

Поляризовані реле. Теплове реле. Способи нагрівання біметалічних пластин. 



 

  

Теплове реле на тиристорах. Реле струму, напруги, частоти. Реле часу. 

Електромагнітні, електромеханічні і пневматичні реле часу. Принципи вибору 

різних типів реле. 

Тема 7 

Резистори та реостати. Кнопки керування, пакетні й універсальні вимикачі, 

рубильники.  Контролери, командоконтролери. Контактори та магнітні пускачі. 

Основні параметри, режими роботи, вимоги.  Схеми включення контакторів і 

пускачів. Тиристорний пускач. Вибір пускорегулюючих апаратів. 

Тема 8 

Плавкі запобіжники. Призначення, устрій, принцип дії, захисна 

характеристика. Основні типи запобіжників: насипні, закриті, інерційні. Вибір 

запобіжників. Автоматичні вимикачі. принцип дії. Автомат гасіння магнітного 

поля. Вибір вимикачів. Пристрої захисного відключення.  Призначення, основні 

елементи конструкції та вибір. 

Тема 9 

Основні типи високовольтних вимикачів, роз'єднувачів, короткозамикачів, 

віддільників. Реактори, розрядники, обмежники перенапруг, високовольтні 

запобіжники. Трансформатори струму і трансформатори напруги. 

Конструктивні особливості, призначення, основні параметри, вибір. 

Дугогасильні пристрої апаратів високої напруги. Комплектні розподільні 

пристрої на напругу 6–35 кВ. 

 



 

  

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА» 

 

Тема 1  

Вступ. Визначення поняття “електропривод”. Призначення і функції 

електроприводу. Роль електроприводу в народному господарстві. Сучасний 

стан теорії і практики автоматизованого електроприводу і тенденції його 

розвитку в країні і за кордоном. Структура електромеханічної системи, її 

складові частини і елементи.  

Тема 2 

Електромеханічні і механічні характеристики. Поняття про жорсткість 

механічних характеристик. Енергетичні діаграми перетворення енергії, 

показники перетворення енергії. 

Тема 3 

Рівняння і структурні схеми двигуна постійного струму незалежного 

збудження. Канали управління полем і ланцюгом якоря, їх особливості. 

Природні і штучні характеристики. Вплив напруги, додаткового опору та 

потоку на характеристики двигуна. Передаточні функції двигуна.  

Тема 4 

Рівняння і структурні схеми двигуна послідовного збудження. Природна і 

штучна характеристики. Методи розрахунку характеристик. Шунтування якоря 

двигуна. Послідовність розрахунку характеристик. Двигунний режим і режими 

гальмування. 

Тема 5 

Двигун змішаного збудження. Особливості характеристик двигуна при 

різних способах включення обмоток збудження. Розрахунок характеристик 

двигуна змішаного збудження. 

Тема 6 

Рівняння і схеми заміщення асинхронних двигунів (АД). Вплив параметрів 

схеми заміщення АД на вид електромеханічних характеристик. Природні і 

штучні характеристики АД. Способи регулювання швидкості та моменту АД. 

Особливості розрахунку режиму динамічного гальмування. 

Тема 7 

Вплив насичення сталі АД на вид характеристик. Вплив зміни напруги та 

частоти живлення на  статичні характеристики АД. Несиметричні режими 

асинхронних двигунів. Несиметрія ротора. Несиметрія статора АД. 

Тема 8 

Рівняння та структурні схеми синхронних двигунів. Механічна 



 

  

характеристика. Кутові та U-подібні характеристики. Пускові механічна 

характеристика СД. 

Тема 9 

Системи багатодвигунних електричних. приводів. Класифікація систем. 

Розподіл і регулювання навантаження між двигунами при паралельному 

з’єднанні якірних ланцюгів. 

Тема 10 

Багатодвигунний привод з АД. Багатодвигунний привод з СД. Система 

електричного валу. Електричний вал з робочими зрівнювальними машинами. 

Розподіл навантаження в системах електричного валу. Електричний вал з 

асинхронними зрівнювачами. Розподіл навантаження. 

Тема 11 

Енергетика і основи вибору пружності систем привода. Енергетика 

електричного привода. Режими споживання реактивної потужності. Енергетика 

регульованого електричного привода. 

Тема 12 

Навантажувальні діаграми привода і методи їх побудови. Визначення 

середніх навантажень. Середньоквадратичні значення моменту; максимальні і 

мінімальні значення моменту навантаження. Постійна нагріву двигуна. 

Тема 13 

Номінальні дані двигуна і нагрів двигуна. Облік зміни умов охолодження. 

Розрахунок та вибір потужності двигунів при різних режимах роботи. 

Тривалість включення. Розрахунок потужності при повторно-короткочасному 

режимі роботи. Вибір потужності при короткочасному режимі роботи. 

Тема 14 

Класифікація систем регульованого ЕП. Особливості вибору 

перетворювального обладнання для систем регульованого електроприводу. 

Вибір параметрів електроприводу і енергетика електрифікованих агрегатів. 

Тема 15 

Регулювання координат електропривода. Узагальнена схема привода з 

оберненими зв’язками. Поняття про стандартні настройки контурів 

регулювання. Задачі та принципи регулювання положення електропривода. 

Діапазон регулювання швидкості і точність при обробці переміщень. 

Автоматичне регулювання положення при точній зупинці електропривода. 

Вплив характеристик перетворювачів на механічні характеристики. 

Тема 16 

Регулювання швидкості двигунів постійного струму. Тиристорний ЕП 



 

  

постійного струму. Реверсування моменту в системах привода постійного 

струму; в нереверсивній схемі; в схемі з реверсом по ланцюгу якоря; в схемі з 

реверсивним збудженням. Імпульсне регулювання координат ЕП постійного 

струму. Широтно-імпульсне регулювання напруги якоря. 

Тема 17 

Область застосування традиційних способів регулювання швидкості АД. 

Частотне регулювання асинхронних двигунів. Електромашинний перетворювач 

частоти. Класифікація статичних перетворювачів частоти. Закони частотного 

керування. Частотно струмове керування АД. Задача оптимізації при 

частотному керуванні. 

Тема 18 

Характеристики АД при живленні від джерела напруги та джерела струму. 

Асинхронний ЕП з фазовим керуванням. Система тиристорний регулятор 

напруги – АД (ТРН-АД). Регулювальні та механічні характеристики 

розімкненої та замкненої системи ТРН-АД. Характеристики АД з ТРН у колі 

ротора. 

Тема 19 

Рівняння і структура вентильних двигунів. Синхронізація інвертора  ВД. 

Пускові характеристики вентильних двигунів. ВД з НВЧ. ВД, які запускаються 

методом переривання вирівняного струму. Кроковий режим ВД. Особливості 

характеристик синхронних двигунів у системі ВД. 

Тема 20 

Каскадні системи ЕП. Каскади постійного моменту та постійної потужності. 

Регулювання швидкості і моменту в системах АВК. 

Тема 21 

Перехідні процеси (ПП) в системах електроприводу та їх класифікація. 

Методи аналізу. Частотний аналіз динамічних властивостей без урахування 

механічних зв’язків. Динамічні властивості з пружним зв’язком. 

Тема 22 

ПП у двигунах постійного струму з незалежним збудженням (ДПС НЗ) без 

урахування електромагнітної інерції. Визначення початкових та кінцевих мов у 

пускових та гальмівні режими. Час руху ЕП. 

Тема 23 

ПП у ДПС НЗ з урахуванням індуктивності силового ланцюга. Особливості 

визначення постійних інтегрування та обліку початкових умов в системі ЕП з 

лінійною характеристикою. ПП по збуренню та завданню. 



 

  

Тема 24 

ПП у замкнених системах. Розрахунок ПП у ЕП з нелінійною механічною 

характеристикою без урахування електромагнітної інерції. Розрахунок 

мінімального часу перехідного режиму. Метод кінцевих приростів. 

Тема 25 

Формування ПП у ЕП постійного струму. Пускові режими ДПС НЗ у 

систему ТП-Д при лінійній зміні напруги якоря. Робота ЕП з маховиком при 

ударному навантаженні. 

Тема 26 

Формування ПП у ЕП змінного струму. Способи керованого пуску двигунів 

змінного струму. Основні принципи формування магнітного поля АД для 

керування пусковими режимами. 

Тема 27 

Втрати енергії у ЕП постійного та змінного стуму у ПП. Втрати енергії при 

керованому пуску. Втрати при роботі ЕП з маховиком. 



 

  

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ» 

 

Тема 1 

Типові вузли схеми керування пуском, гальмуванням і реверсом двигунів 

постійного струму. Типові вузли схеми керування пуском, гальмуванням і 

реверсом двигунів змінного струму.  Типові схеми.  

Тема 2 

Одноконтурні СКЕП з різними типами зворотних зв'язків, структурні схеми. 

Формування статичних і динамічних характеристик. СКЕП з загальним 

суматором.  СКЕП з загальним суматором і нелінійними зворотними зв’язками.  

Принципи побудови СКЕП з підпорядкованим регулюванням координат. 

Оптимізація контурів регулювання. Оптимізація контурів струму та швидкості 

за модульним та симетричним оптимумами.  

Тема 3 

Керування АД з тиристорним регулятором напруги в статорі. Система 

асинхронно-вентильний каскад (АВК).  

Тема 4  

Рівняння і змінні стану. Простір стану.  

Тема 5 

Властивості симетрії систем автоматичного керування. Модифікація 

принципу симетрії та розв’язання задачі аналітичного конструювання 

регуляторів. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 
 

Екзаменаційний білет додаткового вступного випробування включає 24 тестових 

завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані 

українським буквеним списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна 

година. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 

Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 

відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в 

нуль балів. 

Кількість балів (0 або 1) за кожне завдання проставляється вище поля для 

зазначення варіанту відповіді (див. приклад). 

Приклад: 

    1        0        1    

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   

 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

Оцінки, виставлені за кожне завдання додаткового вступного випробування, 

сумуються.  

Максимальна сума балів за всі завдання додаткового вступного випробування 

– двадцять чотири бали. 

Бали, отримані за виконання завдань додаткового вступного випробування, 

переводяться в 2- бальну шкалу за таблицею 1. 

Таблиця 1 – Таблиця переведення балів додаткового вступного випробування в  

2- бальну шкалу 

Сумарна кількість балів 0-4 5-24 

Оцінка за випробування не зараховано зараховано 

На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) проставляється 

(цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за додаткове вступне 

випробування, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, які 

перевіряли роботу. Роботи, оцінені «не зараховано» додатково перевіряються головою 

фахової атестаційної комісії та засвідчуються його підписом. 

Приклад оформлення 

Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 

Оцінка за випробування                                   зараховано 
 

Члени комісії                                       

 


