
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Голова приймальної комісії 
Луцького національного 

технічного університету 

_____________ І. Вахович 

«_____» ____________ 2021 р. 
 

 

 

 

ПРОГРАМА  
фахового вступного випробування  

для вступу на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста  

на спеціальність  

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка  

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні 
приймальної комісії Луцького 
національного технічного університету 

(протокол № __ від «__» ______ 2021 р.) 
 

 

 

ЛУЦЬК – 2021 
 



2 

 

ЗМІСТ  
 

 Вступ 3 

1. Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» 4 

Список рекомендованої літератури  

2. Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи 
електротехніки» 

5 

Список рекомендованої літератури  

3. Програма навчальної дисципліни «Основи метрології та 
електровимірювальна техніка» 

7 

Список рекомендованої літератури  

4. Програма навчальної дисципліни «Електричні машини» 8 

Список рекомендованої літератури  

5. Програма навчальної дисципліни «Електричні апарати» 9 

Список рекомендованої літератури  

6. Програма навчальної дисципліни «Електрична частина станцій і 
підстанцій» 

10 

Список рекомендованої літератури  

7. Програма навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» 11 

Список рекомендованої літератури  

8. Програма навчальної дисципліни «Монтаж і експлуатація 
електрообладнання» 

13 

Список рекомендованої літератури  

9. Програма навчальної дисципліни «Релейний захист і автоматика» 14 

Список рекомендованої літератури  

10. Програма навчальної дисципліни «Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» 

15 

Список рекомендованої літератури  

11. Програма навчальної дисципліни «Відновлювані джерела енергії» 17 

Список рекомендованої літератури  

12. Критерії оцінювання 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВСТУП 

 

Прийом абітурієнтів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого бакалавра для здобуття першого (бакалаврського) рівня 
освіти за освітньою програмою «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка проводиться за результатами фахового вступного 
випробування. Він відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з 
дисциплін циклу нормативної підготовки. В кожному тестовому завданні з 
п’яти запропонованих відповідей лише одна – правильна. 

В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік 
тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки абітурієнтів до 
складання відповідних вступних випробувань. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО ФАХУ» 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення з історією розвитку 
електротехніки, сучасними проблемами електротехніки, з фізичними 
особливостями функціонування та будовою електричних апаратів і машин; з 
основами виробництва, розподілу та споживання електричної енергії, 
енергетичними ресурсами країни; екологічними проблемами енергетики. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Вступ. Основні закони та явища електротехніки в 

електроенергетиці. 
Основні закони та явища електротехніки в електроенергетиці. 

Електричне поле, його силові та енергетичні характеристики. Магнітне поле 
постійного струму. Електромагнітне поле. Електричні кола постійного 
струму. Кола змінного струму. 

Тема 2. Сучасні способи отримання електричної енергії. 
Технологічні установки для виробництва електроенергії. Теплові 

конденсаційні електростанції. Теплоелектроцентралі. Газотурбінні 
установки. Парогазові установки. Гідроелектростанції. Акумулюючі 
електростанції. Припливні електростанції. Атомні електростанції. Сонячні 
електростанції. Вітрові електростанції. 

Тема 3. Можливі способи перетворення різних видів енергії в 
електричну. 

Магнітогідродинамічне перетворення енергії. Термоелектричні 
генератори. Радіоізотопні джерела енергії. Термоемісійні генератори. 
Електрохімічні генератори. Геотермальні електростанції. Використання 
морських відновлюваних ресурсів. Використання енергії реакторів-

розмножувачів і термоядерних реакцій.  
Тема 4. Електроенергетика. 
Застосування електроенергії. Споживання електричної енергії. Поняття 

про електроенергетичну систему. Принцип роботи та конструктивне 
виконання основних елементів електроенергетичної системи. Передавання 
енергії на відстань. Переваги об’єднання енергетичних систем. Керування  
електроенергетичними системами. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность. 
Электроэнергетика. М.: Энергия, 1988. 

2. Новиков А.В. и др. Введение в специальность. Электрические 
машины, электропривод и автоматизация промышленных установок. К.: 
Высшая школа, 1981. 

3. Берёзкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей 
электротехнике с основами электроники. М.: Высшая школа, 1991. 
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4. Семёнов В.А. Лабораторно-практические работы по спецтехнологии 
для электромонтажников.— М.: Высшая школа, 1988. 

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ 
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» 

 

Мета та завдання курсу: Вивчення фізичних особливостей 
електромагнітних явищ і процесів, законів, яким вони підлягають, адаптація 
формального апарату математики стосовно їх опису з метою вивчення 
функціонування електротехнічних пристроїв і систем; засвоєння студентами 
сучасних методів моделювання електромагнітних процесів, методів аналізу і 
розрахунку електричних кіл, електричних і магнітних полів. Засвоєння 
методів розрахунку електричних кіл постійного, змінного та несинусоїдного 
струмів, особливостей і переваг трифазного змінного струму, методів 
розрахунку перехідних процесів в електричних колах, методів розрахунку 
магнітних кіл постійного та змінного струму, методів розрахунку 
чотириполюсників та фільтрів, електричних і магнітних полів. 

Тема 1. Лінійні електричні кола постійного струму. 

Класифікація та закони електричних кіл. Класифікація елементів 
електричних кіл, їх параметри. Основні закони електричних кіл.  

Загальна характеристика методів розрахунку розгалужених кіл. Основні 
властивості та перетворення електричних кіл. Алгебраїчні методи розрахунку 
усталених процесів у колах: застосування рівнянь Кірхгофа. Методи 
накладення та контурних струмів. Метод вузлових потенціалів. Метод двох 
вузлів. Метод еквівалентного генератору . 

Тема 2. Лінійні електричні кола синусоїдного струму. 
Основні поняття та визначення синусоїдних електричних величин (ЕРС, 

напруги, струму), амплітуда, частота, період, фаза, початкова фаза, зсув за 
фазою, діюче значення. Резистивний, індуктивний та ємнісний елементи в 
колі синусоїдного струму. Усталені процеси в колі синусоїдного струму з 
послідовним з’єднанням резистивного, індуктивного та ємнісного елементів. 

Потужність у колі синусоїдного струму. Активна, реактивна та повна 
потужності. Коефіцієнт потужності та способи його підвищення. Зображення 
синусоїдних величин обертовими векторами та комплексними величинами  

Зображення синусоїдних електричних величин обертовими векторами. 
Векторні діаграми. Зображення синусоїдних електричних величин 
комплексними величинами. Комплексна амплітуда та комплексне діюче 
значення. Резонансні явища в колах синусоїдного струму. Резонанс при 
послідовному та паралельному з’єднані елементів кола.  

Тема 3. Трифазні електричні кола. 
Основні поняття та визначення багатофазних кіл. Елементи трифазних 

кіл. Схеми з’єднання фаз та розрахунки трифазних кіл 
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Схеми з`єднання фаз зіркою та трикутником. Симетричні та 
несиметричні режими трифазних кіл з різними схемами з`єднання фаз 
приймачів. Потужність трифазних кіл. 

Тема 4. Електричні кола несинусоїдного струму. 
Умови виникнення несинусоїдних електричних величин в електричних 

колах. Розкладання несинусоїдних електричних величин у ряд Фур’є. 
Особливості розкладання у ряд Фур’є симетричних неинусоїдних кривих. 

Розрахунок усталених процесів. Максимальне, середнє та діюче 
значення несинусоїдних електричних величин. Застосування розкладання на 
гармоніки при розрахунках усталених процесів.  

Тема 5. Перехідні процеси в лінійних електричних колах.  
Умови виникнення перехідних процесів. Закони комутації. Незалежні та 

залежні початкові умови. Перехідний процес при увімкненні кіл з R-L, R-C, 

елементами. Постійна часу кола. 
Розрахунок перехідних процесів у колах з індуктивним та ємнісним 

елементами. 
Тема 6. Нелінійні електричні і магнітні кола. 
Визначення нелінійного кола і нелінійного елемента. Вольт-амперні 

характеристики. Графічні розрахунки кіл з послідовним, паралельним та 
змішаним з'єднанням елементів. Магнітні кола при постійних магнітних 
потоках. Закони магнітних кіл. Графічні методи розрахунків. Нерозгалужені і 
розгалужені кола, пряма та зворотна задачі. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Теорія електричних кіл. Навчальний посібник /О.М. Бондар. Луцьк: 
ЛНТУ, 2009. 408 с..  

2.  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические 
цепи / Л.А. Бессонов. М.:Издательство Юрайт, 2012. 701 с. 

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники / Л.А Бессонов– 

М.: Высш.шк., 1973. 750 с. 
4. Бессонов Л.А. Сборник задач по теоретическим основам 

электротехники / Л.А Бессонов. М.: Высш.шк., 19753. 487 с. 
5. Малинівський С.М. Загальна електротехніка / С.М. Малинівський.  

Львів: Львівська політехніка, 2001. – 584с. 
6. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка: Навч. Посібник / В.І. 

Мілих. К.: Каравела, 2005. 376 с. 
7. Теоретична електротехніка /Укл. Василь Чабан. Львів: 1997. 240 с. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»  

 

Мета та завдання курсу: засвоєння студентами теоретичні знання про 
засоби і методи електричних вимірювань електричних, магнітних та 
неелектричних величин, аналізу похибок. Завдання вивчення дисципліни. 
Освоєння студентами конструкції та принципи дії засобів вимірювання; 
засвоїти методи та засоби вимірювання електричних, магнітних та 
неелектричних величин, набути навиків по правильному вибору, включенню 
електровимірювальних приладів.. В результаті навчання здатність 
розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час 
професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій 
та методів математики, фізики та інженерних наук і характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов.. 

Тема 1. Вступ в дисципліну. 
Тема 2. Похибок вимірювань. Класифікація засобів вимірювань.  
Тема 3. Вимірювальні механізми аналогових вимірювальних 

приладів.  
Тема 4. Вимірювальні прилади прямого та зрівноважу вального 

перетворення 

Тема 5. Вимірювання струму та напруги.  
Тема 6. Вимірювання потужності та енергії.  
Тема 7. Вимірювання електричного опору.  
Тема 8. Вимірювальні  перетворювачі неелектричних величин на 

електричні. Вимірювання неелектричних величин. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Основи метрології та електричних вимірювань: Підручник / Кухарчук 
В.В., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Т., Грабко В.В., за ред. проф. Кухарчука 
В.В. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 538с. 

2. Основи метрології та вимірювальної техніки / [Дорожовець М.М, 
Мотало А.В, Стадник Б.І. та ін ]. Львів.: Львівська політехніка, 2005. 532 с. 

3. Кошева Л.О. Основи метрології, стандартизації та технології 
вимірювань. Тексти лекцій. К.: НАУ, 2004. 68 с. 

4. Когут М.С. та ін. Основи взаємозамінності, стандартизації, 
сертифікації, акредитації та технічні вимірювання. К.: Світ, 2010. 528 с.  

5.  Основи теорії невизначеності вимірювань: Навчальний посібник / 
Васілевський О.М., Кучерук В.Ю. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 224с.   

6. Основи метрології та електричних вимірювань: підручник / 
В.В.Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський, В. В. Грабко. – Вінниця: 
ВНТУ, 2012. 522 с.  
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7. Основи метрології та електричні вимірювання. Тексти лекцій / Д.С. 
Собчук. Луцьк: ЛНТУ, 2017. 64 с. 

 

 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ 
МАШИНИ» 

 

Мета та завдання курсу: дати студентам теоретичні знання та 
практичні навички в галузі електричних обертових машин та 
трансформаторів, їх електричних та механічних властивостей, енергетичних і 
теплових процесів, що мають місце при їх роботі, опрацювання студентами 
загальної теорії електричних машин та трансформаторів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Вступ. Роль і значення електричних машин в сучасній 

енергетиці. Їх класифікація, номінальні параметри та конструктивне 
виконання.  

Матеріали, що використовуються в електричних машинах. Призначення, 
область застосування, номінальні дані, конструкції магнітопроводів та 
обмоток трансформаторів. Ізоляція, вводи конструктивні частини та 
охолодження силових трансформаторів. 

Тема 2. Магнітне поле, рівняння м.р.с. і напруг обмоток 
трансформатора при навантаженні. Векторна діаграма та схема 
заміщення трансформатора при навантаженні. 

Дослід короткого замикання, зовнішні характеристики та розрахунок 
магнітного кола трансформатора. Втрати і к.к.д. трансформатора.  

Тема 3. Магнітні системи, способи з’єднання та групи сполучень 
обмоток трифазних трансформаторів.  Паралельна робота та 
регулювання напруги трансформаторів. 

Несиметричне навантаження. Перехідні процеси при короткому 
замиканні. Перехідні процеси при вмиканні ненавантаженого 
трансформатора в мережу. Перенапруги в трансформаторах. 
Автотрансформатори. Багатообмоткові трансформатори. Вимірювальні 
трансформатори напруги і струму. Зварювальні трансформатори. 

Тема 4. Будова і принцип дії асинхронних та синхронних машин 

Обмотки машини змінного струму. м.р.с. та е.р.с. обмоток змінного 
струму. Обертове магнітне поле трифазної обмотки. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Яцун М.А. Електричні машини: підручник. Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2011. 464 с. 

2. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины. 
Ч.1. Москва: Высш. шк., 1987. 319 с. 
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3. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины. 
Ч.2. Москва: Высш. шк., 1987. 335 с. 

4. Вольдек А.И. Электрические машины. – Ленинград: Энергия, 1978. 
928 с. 

5. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины и 
микромашины. Москва: Высш. шк., 1971. 432 с. 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ 
АПАРАТИ» 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення з основними вимогами, що 
ставляться до електричних апаратів низької напруги, контактними 
з’єднаннями та основами теплових розрахунків електричних апаратів, 
електричною дугою та дугогасними пристроями комутаційних апаратів 
низької напруги, електромагнітними механізмами електричних апаратів. 

Тема 1. Контактні з’єднання електричних апаратів. 
Класифікація та сфери застосування апаратів низької напруги. Основні 

вимоги, що ставляться до апаратів низької напруги, їх характеристики та 
параметри. Фізичні явища в електричному контакті. Перехідний опір і його 
залежність від різних факторів. Вимоги до контактів та матеріалів з яких 
вони зроблені. Вібрація контактів  методи її усунення. 

Тема 2. Нагрів електричних апаратів.  
Теплообмін в електричних апаратах. Нагрівання апаратів в усталених 

режимах. Нагрівання котушок. Перехідний тепловий режим. Постійна часу 
нагрівання. Теплові режими електричних апаратів. 

Тема 3. Електрична дуга в комутаційних апаратах низької напруги. 
Фізичні властивості в дуговому проміжку, їх особливості в апаратах 

низької напруги. Рівняння Саха. Енергетичний баланс дуги. Гасіння дуги в 
колах постійного струму. Гасіння дуги змінного струму в колах активного й 
активно-індуктивного характеру. Процес відновлення напруги. Відновлення 
електричної міцності коротких проміжків між електродами. Огляд існуючих 
способів гасіння дуги в апаратах низької напруги. Дугогасні пристрої 
апаратів низької напруги, особливості їх виконання та застосування. Гасіння 
дуги за допомогою рогових розрядників, дугогасної котушки, дугогасної 
камери з ізоляційними перетинками, дугогасної гратки. 

Тема 4. Електромагнітні механізми апаратів низької напруги. 
Магнітні кола електромагнітних механізмів. Основні закони магнітного 

кола. Параметри магнітного кола. Магнітні потоки розсіяння. Основні 
положення розрахунку магнітних кіл при постійних та змінних 
магніторушійних силах. Сила електромагнітного притягання в 
електромагнітах постійного та змінного струму. Вібрації в електромагнітних 
механізмах змінного струму, способи їх усунення. Енергетичний баланс 
електромагніту. Статичні та динамічні характеристики електромагнітів 
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постійного струму. Коефіцієнти повернення і запасу. Час спрацювання і 
відпускання електромагнітних механізмів. 

Тема 5. Контактні апарати пристроїв розподілу електричної енергії 
та керування. 

Рубильники, пакетні вимикачі і перемикачі – особливості будови і 
застосування. Силові контролери, командоконтролери та кнопки управління. 
Плавкі запобіжники. Принцип дії, особливості будови. Часова-струмова 
характеристика плавної вставки. Струмообмежувальний ефект. Конструкції 
запобіжників загального призначення та їх основні параметри.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Лежнюк П.Д., Зелінський В.Ц. Електричні апарати. Фізичні основи 
електричних апаратів. Навч. посібн. Вінниця : ВНТУ, 2007. 182 с.  

2. Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс : Учебник для 
вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М : Энергоатомиздат, 1988. 720с. 

3. Лежнюк П.Д., Зелінський В.Ц. Електричні апарати розподільчих 
установок. Навч. посібник. Вінниця : ВДТУ, 2004. 128 с. 

4. Бржезицький В.О., Зелінський В.Ц., Лежнюк П.Д., Рубаненко О.Є. 
Електричні апарати: підручник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 602 с. 

5. Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура 
комутації, керування та захисту. Загальний курс : навчальний посібник. 
Харків : Вид-во «Точка», 2012. 340 с. 

6. Козлов В.Д. Електричні апарати. Загальні питання електричних 
апаратів : Посібник. К. НАУ, 2005. 92 с. 

 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНА 
ЧАСТИНА СТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ» 

 

Мета та завдання курсу: створення  в студентів наукового поняття про 
електричні станції та підстанції, конструктивні особливості основного 
обладнання і електричних апаратів головних і вторинних кіл. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Вступ. 
Технологія виробництва електроенергії на різних типах електростанцій. 

Енергетика України: сучасний стан і перспективи. Режими роботи нейтралі. 
Дугогасні реактори. Графіки електричних навантажень.  

Тема 2. Основне обладнання електростанцій і підстанцій. 
Режими роботи основного електрообладнання. Синхронні генератори та 

компенсатори. Системи охолодження генераторів. Автоматичне регулювання 
збудження. Автоматичне гасіння поля генераторів. Силові трансформатори 
та автотрансформатори. Пристрої регулювання напруги в силових 
трансформаторах і автотрансформаторах. Навантажувальна здатність 
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силових трансформаторів. Режими роботи автотрансформаторів. Вибір 
силових трансформаторів на підстанціях. 

Тема 3. Короткі замикання в електроустановках. 
Струмообмежууючі реактори. Одинарні реактори. Здвоєні реактори. 

Методика вибору реакторів. 
Тема 4. Струмопровідні частини електричних злагод.  
Жорсткі шини. Конструктивне виконання. Вибір жорстких шин. 

Особливості вибору коробчатих шин. Гнучкі шини. Конструктивне 
виконання. Вибір гнучких шин. 

Тема 5. Комутаційні апарати розподільчих злагод. 
Електрична дуга змінного та постійного струму. Способи і пристрої 

гасіння. Високовольтні комутаційні апарати змінного струму. Роз’єднувачі. 
Відокремлювачі. Короткозамикачі. Вимикачі навантаження. Плавкі 
запобіжники напругою вище 1 кВ.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Правила улаштування електроустановок. К.: Міненерговугілля 
України, 2014. 

2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций. Москва: 
Энергоатомиздат, 1986. 

3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и 
подстанций. Москва: Энергоатомиздат, 1987. 

4. Электрическая часть станций и подстанций. / Под. ред. Васильева А.А. 
Москва: Энергоатомиздат, 1990. 

5. Электрическая часть электростанций. / Под. ред. Усова С.В. 
Ленинград: Энергоатомиздат, 1987. 

 

 

7. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ 
СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» 

 

Мета та завдання курсу: створення у студентів систематизованого 
поняття про електричні мережі та системи і режими їх роботи; ознайомлення 
з методами їх розрахунку, вимогами до покращення режимів та умов 
оптимального керування режимами роботи; подолання проблем, що 
виникають при проектуванні та експлуатації електричних мереж; опанування 
студентами методик розрахунку місцевих та районних електричних мережі, а 
також методів підвищення ефективності їх експлуатації. 

Тема 1. Основні відомості про конструктивне виконання і роботу 
електричних мереж. 

Поняття про енергетичну систему, електричну систему, електричну 
мережу. Призначення електричних мереж, їх основні характеристики і 
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особливості. Будова повітряних ліній. Будова кабельних ліній. Режими 
роботи нейтралі електричних мереж. 

Тема 2. Розрахунок розімкнених електричних мереж. 
Розрахункові схеми заміщення ліній електропередач. Характеристика 

параметрів схем заміщення. Особливості розрахунку місцевих мереж. Вибір 
перерізу проводів за економічною густиною струму. Розрахунок розімкнених 
мереж за втратою напруги. Розрахунок ліній з декількома навантаженнями.  

Тема 3. Розрахунок замкнених електричних мереж. 
Замкнені прості та складні мережі.  
Тема 4. Компенсація реактивної потужності. 
Поняття компенсації реактивної потужності. Поздовжня компенсація 

індуктивності ліній. 
Тема 5. Розрахунок районних електричних мереж. 
Схеми заміщення ЛЕП районних мереж. Розрахунок районних 

електричних мереж з врахуванням трансформаторів. 
Тема 6. Механічний розрахунок повітряних ліній 
Питомі навантаження та напруження в матеріалі проводу. Стріла 

провисання проводу.  
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Блок В.М. «Электрические сети и системы». М.: Высш. шк., 1986.   
430 с. 

2. Идельчик В.И. «Электрические сети и системы». М.: 
Энергоатомиздат, 1989. 592с. 

3. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: підручник. Львів: 

Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009. 488 с.  
4. Електричні мережі систем електропостачання: навч. посіб. / Г.Г. 

Півняк та ін.; за ред. академіка НАН України Г.Г.Півняка. Дніпропетровськ: 

Національний гірничий університет, 2003. 316с. 
5. Электрические системы. Электрические сети: учеб. для электроэнерг. 

спец. вузов / В.А.Веников и др.; под ред. В.А. Веникова, В.А.Строева. 
Москва: Высш. шк., 1998. 511 с. 

6. Кирик В.В. Електричні мережі та системи. Режими роботи 
розімкнених мереж : навч. посіб. з дисципліни для всіх форм навчання та 
студентів іноземців напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та 
електротехнології”. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. 130 с. 

7. Журахівський А. В., Кінаш Б. М., Пастух О. Р. Надійність електричних 
систем і мереж : навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. 280 с. 
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8. Правила улаштування електроустановок: затв. наказом 
Міненерговугілля України від 21 липня 2017 р. №476. Київ: 

Міненерговугілля України, 2017. 620 с.  
 

8. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МОНТАЖ І 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення студентів з питаннями 
підготовки, організації і виконання найбільш розповсюджених робіт з 
монтажу електроустановок, в тому числі розподільних пунктів, силового і 
освітлювального електрообладнання, електропроводок, кабельних і 
повітряних ліній; з порядком введення в експлуатацію; з експлуатацією і 
виконанням ремонтних робіт на названому вище електрообладнанні. 

Тема 1. Загальні відомості. Класифікація приміщень, електро-

установок і електрообладнання. 
Тема 2. Організація електромонтажних робіт. Планування підготовки 

та виконання електромонтажних робіт. Оперативне планування. 
Тема 3. Матеріали, вироби та пристрої для виконання електро-

монтажних робіт. 
Тема 4. Технологія виконання контактних з’єднань. Отримання 

контактних з’єднань шляхом електрозварювання. Отримання контактних 
з’єднань шляхом газового зварювання. Паяння, як спосіб отримання 
контактних з’єднань. Опресування контактних з’єднань. Застосування 
болтових і гвинтових затискачів.  

Тема 5. Технологія монтажу заземлюючих пристроїв. Монтаж 
заземлювачів. Монтаж заземлюючих та нульових провідників. Монтаж 
пристроїв блискавкозахисту. 

Тема 6. Монтаж електропроводок. Загальні вимоги до монтажу 
електропроводок. Приховане прокладання електропроводки. Монтаж 
електропроводок в трубах. 

Тема 7. Монтаж кабельних ліній. Загальна технологія монтажу 
кабельних ліній. Технологія виконання з’єднувальних і кінцевих муфт. 

Тема 8. Монтаж повітряних ліній. Загальна технологія монтажу 
повітряних ліній. Особливості монтажу ліній, які виконані самонесучим 
ізольованим проводом. 

Тема 9. Монтаж силових трансформаторів. 
Тема 10. Експлуатація електрообладнання та ліній електропередачі. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Смирнов В.Н., Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических 
установок.–М.: Энергоатомиздат, 1982. 
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2. Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок.–М.: 
Энергоатомиздат, 1991. 

3. Справочник по монтажу электроустановок промышленных 
предприятий. Кн.1. М.: Энергоатомиздат, 1982. 

4. Справочник по монтажу электроустановок промышленных 
предприятий. Кн.2. М.: Энергоатомиздат, 1982. 

5. Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий.–М.: 
Энергоатомиздат, 1982. 

 

 

9. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ І 
АВТОМАТИКА» 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення з принципами релейного 
захисту  та автоматики ліній електричних систем, узгодження дії захисту та 
автоматики, призначення окремих пристроїв захисту та автоматики для 
забезпечення безперервного живлення споживачів електроенергії.  

Тема 1. Основні поняття та визначення в релейному захисті та 
автоматиці. Основні пошкодження і особливі режими в системах 
електропостачання. Основні вимоги до пристроїв релейного захисту і 
автоматики. 

Тема 2. Захист та автоматика електричних мереж напругою до 1000 
В. Вибір плавких запобіжників з врахуванням забезпечення селективності та 
чутливості. Вибір автоматичних повітряних вимикачів. Чутливість і 
селективність розчіплювачів автоматичних повітряних вимикачів. 

Тема 3. Триступеневий струмовий захист і його основні органи. 
Схеми ввімкнення максимального струмового захисту (третьої ступені) при 
ввімкненні вимірних органів на повні струми фаз. Схеми ввімкнення 
максимального струмового захисту (третьої ступені) при ввімкненні 
вимірного органу на струм нульової послідовності мереж з 
глухозаземленими нейтралями. Вибір параметрів струмової відсічки без 
витримки часу (перша ступінь струмового захисту). Вибір параметрів 
струмової відсічки з витримкою часу (друга ступінь струмового захисту). 
Неселективна струмова відсічка. Комбінована відсічка за струмом та 
напругою. 

Тема 4. Захисти ліній від однофазних замикань на землю в мережах з 
ізольованими або заземленими через дугогасний реактор нейтралями. 
Пристрій загальної неселективної сигналізації. Струмові ненаправлені і 
направлені захисти нульової послідовності, які реагують на струми 
усталеного режиму. Захист трансформаторів напруги контролю ізоляції при 
виникненні субгармонічного резонансу в мережах з ізольованою нейтраллю. 

Тема 5. Захист і автоматика трансформаторів. Види пошкоджень і 
особливі режими роботи трансформаторів. Струмові захисти 
трансформаторів від багатофазних к.з. Захист трансформаторів плавкими 
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запобіжниками. Струмові захисти трансформаторів від к.з. на землю. 
Струмові захисти трансформаторів від надструмів зовнішніх к.з. Струмові 
захисти трансформаторів від надструмів перевантажень. Захист 
трансформаторів керованими запобіжниками. Диференційний струмовий 
захист трансформаторів і особливості його виконання. 

Тема 6. Захист і автоматика двигунів. Види пошкоджень та особливі 
режими роботи двигунів і пристрої їх захисту та автоматики. Захист 
асинхронних двигунів напругою до 1000 В від коротких замикань. Захист 
асинхронних двигунів напругою до 1000 В від перевантаження. Захист 
асинхронних двигунів напругою до 1000 В від обриву фаз. Мінімальний 
захист напруги асинхронних двигунів напругою до 1000 В. Пристрої АПВ, 
АВР асинхронних двигунів напругою до 1000 В. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Гловацкий В.Г., Пономарев И.В. Современные средства релейной 
защиты. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://rza.org.ua/down/open/Sovremennie-sredstva-releynoy-zashchiti-i-

avtomatiki-elektrosetey--V-G--Glovatskiy--I-V--Ponomarev_46.html. 

2. Релейний захист. Цифрові пристрої релейного захисту, автоматики 
та управління електроенергетичних систем [Електронний ресурс] : 
навчальний посібник / О.С. Яндульський, О.О. Дмитренко; НТУУ <КПІ>.  - 

Київ: НТУУ <КПІ>, 2016. 103с. 
3. Правила улаштування електроустановок / Міністерство палива та 

енергетики України. К. : Галузевий резервно - інвестиційний фонд розвитку 
енергетики, 2017. 736 с. 

4. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем 
электроснабжения. Учебник для вузов. 4-е изд. перераб. и доп. — М.: 
Высшая школа, 2006.  639 с. 

5. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических 
систем. Учеб. пособие для техникумов. М.: Энергоатомиздат, 1998. 800 с: ил. 
— ISBN 5-283-010031-7. 

 

 

10. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА 
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Мета та завдання курсу: є забезпечення майбутніх фахівців 
методичним основам електробезпеки; оволодіння методиками аналізу впливу 
супутніх факторів, ступеню небезпечності ураження людини при виконанні 
робіт в електроустановках, правилам надання долікарської допомоги при 
ураженні електричним струмом. 

http://rza.org.ua/down/open/Sovremennie-sredstva-releynoy-zashchiti-i-avtomatiki-elektrosetey--V-G--Glovatskiy--I-V--Ponomarev_46.html
http://rza.org.ua/down/open/Sovremennie-sredstva-releynoy-zashchiti-i-avtomatiki-elektrosetey--V-G--Glovatskiy--I-V--Ponomarev_46.html
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Тема 1. Законодавча та нормативно-правова база України з 
електробезпеки. Класифікація електроустановок. Кваліфікаційні групи 
персоналу по електробезпеці. 

Тема 2. Навчання з охорони праці працюючих в електроустановках. 
Організаційні заходи охорони праці при виконанні робіт в 

електроустановках. Інструктажі з охорони праці при виконанні робіт в 
електроустановках. 

Тема 3. Вплив електричного струму на організм людини. Класифікація 
та види електричних травм.. Види дотику (включення) людини в електричних 
мережах. Аналіз ступеня ураження людини в трифазних електричних 
мережах напругою до 1000 В з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю.  

Тема 4. Розтікання струму при замиканні на землю. Напруга кроку та 
напруга дотику. Аналіз ступеня ураження людини напругою кроку та 
напругою дотику. Аналіз ураження людини при виконанні робіт в 
електроустановках напругою вище 1000 В.  

Тема 5. Вплив електромагнітних випромінювань на організм 
працюючих в електроустановках. Долікарська допомога потерпілим при 
ураженні електричним струмом. 

Тема 6. Вимоги до психофізіологічного стану персоналу, що працює з 
електричними установками. Аналіз хвороб, що заперечують працю в 
електричних установках 

Тема 7. Організація навчання та перевірка знань електротехнічного 
персоналу. Дослідження і перевірка стану електричних установок. 

Тема 8. Вимоги до стану електричних установок, їх перевірка під час 
експлуатації. Параметри електричних установок. Особливості експлуатації 
електричних установок. Засоби контролю стану електричних установок.  

Тема 9. Нормативні документи по організації безпечної експлуатації 
електроустановок. Призначення нормативних документів по організації 
безпечної експлуатації електроустановок. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Електробезпека на виробництві [Електронний ресурс] / В.І. Гажаман. - 
2-е вид., стереотипне. К.: [б. в.], 2002. 272 с. 

2. Правила улаштування електроустановок. Видання офіційне. 
Міненерговугілля України. Xарків: Видавництво «Форт», 2017. 760 с. 

3. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці [Електронний 
ресурс]: навчальний посібник / Д.В. Зеркалов; Міжнародний університет 
фінансів. Київ: Основа, 2016. 267 с. 

4. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н. Ткачук, 
М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін. К.: Основа, 2006. 448 с. 

5. Основи охорони праці /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, 
Г.Г. Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. Харків: Факт, 2005.     
480 с. 
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6. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. / 
А.В. Русаловський. 4-те вид., допов. і перероб. К.: Університет «Україна», 
2009. 295 с. 

7. Охорона праці та промислова безпека: Навч. посіб. / К. Н. Ткачук, В. 
В. Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, 
К. К.Ткачук, А. В. Чадюк. За ред. К. Н. Ткачука і В. В. Зацарного. К.: Основа, 
2009. 260 с. 

8. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, 
Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. 374 с. 

 

 

11. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВІДНОВЛЮВАНІ 
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ» 

 

Мета та завдання курсу: вивчення можливостей застосування 
нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в системах енергопостачання 
промислових підприємств; систем перетворення сонячної радіації в 
електричну і теплову енергію, використання енергії вітру, морських течій і 
теплового градієнта температур для отримання електричної енергії; 
можливостей застосування біомаси і твердих побутових відходів для 
виробництва електричної і теплової енергії. 

Завдання: довести до відома студентів відомості про стан і перспективи 
розвитку нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії у світі та в Україні; 
фізичних основах перетворення сонячної енергії в теплову і електричну, 
конструкціях і схемах систем сонячного тепло- і електропостачання, 
перетворенні енергії вітру, основах використання енергії морських хвиль і 
течій, способах використання геотермальної енергії в системах 
теплопостачання, можливостях застосування біомаси і твердих побутових 
відходів як енергетичне паливо. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Поняття та класифікація поновлюваних джерел енергії  
Тема 2. Актуальність використання поновлюваних видів енергії у 

світі і Україні 
Тема 3. Сонячна енергетика 

Тема 4. Вітрова енергетика  
Тема 5. Геотермальна енергія  
Тема 6. Енергетичні ресурси океану  
Тема 7. Біоенергетика 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Електричні мережі з відновлювальними джерелами енергії [Текст] : 
навч. посіб. для студентів напряму "Електроенергетика, електротехніка та 
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електромеханіка" / Добровольська Л. Н. [та ін.] ; [під ред. Л. Н. 
Добровольської] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. 
351 с. ISBN 978-617-672-1472-0. 

2. Соловей О.І., Лега Ю.Г., Розен В.П. Нетрадиційні та поновлювані 
джерела енергії Навчальний посібник / О. І. Соловей, Ю. Г. Лега, В. П. Розен 
та інш.; За заг. ред. О. І. Солов’я. Черкаси: ЧДТУ,2007. 490 с. 

3. Кудря С.О., Головко В.М. Основи конструювання енергоустановок з 
відновлюваними джерелами енергії. Київ, 2009. 201 с. 

4. Відновлювальні джерела енергії : конспект лекцій для студентів спец. 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заоч. 
форм навч. / уклад. Д.С. Собчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2017. 84 с. 

 

 

12. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені 
Правилами прийому до Луцького національного технічного університету.  

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник отримує 
варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 
варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 
відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає 
номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 
відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 
хвилин). За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями. Правильне виконання усіх 30 
тестових завдань оцінюється в 100 балів.  

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином.  
Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). Загальна 

кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала. Наприклад, 
абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). Загальна 
кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. Наприклад, 
абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). Загальна 
кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. Наприклад, 
абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів.  

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 
випробуванні у Луцькому національного технічного університету, вступник 
може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення 
кількості балів, отриманих з даного фахового вступного випробування. Заява 
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про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та 
візується головою Приймальної комісії.  

 

 

Голова фахової 
атестаційної комісії                                                                          Романюк М.В.  
 

 

 


	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	«_____» ____________ 2021 р.
	ПРОГРАМА
	на спеціальність
	ЛУЦЬК – 2021
	3. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: підручник. Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009. 488 с.

