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ВСТУП 

 

Прийом абітурієнтів для вступу на навчання для здобуття другого 
(магістерського) рівня освіти за освітньою програмою «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» за спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка проводиться за результатами фахового 
вступного випробування. Він відбувається у формі тестів, які містять 
запитання з дисциплін циклу нормативної та професійної підготовки. В 
кожному тестовому завданні з п’яти запропонованих відповідей лише одна – 

вірна. 

В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік 
тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентів до 
складання відповідних вступних випробувань. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ КОМПЛЕКСИ» 

 

 

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. 
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3. Берёзкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей 
электротехнике с основами электроники. М.: Высшая школа, 1991. 

4. Семёнов В.А. Лабораторно-практические работы по спецтехнологии 
для электромонтажников.— М.: Высшая школа, 1988. 

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ»  

 

Мета та завдання курсу:  навчити користуватися методами 
інженерних обчислень в електроенергетиці з використанням сучасних 
інформаційних технологій. Для цього створена одна з наймогутніших і 
ефективних математичних систем - MathCAD, яка займає особливе місце 
серед безлічі таких систем (Matlab, Maple, Mathematica і ін.). MathCAD – це 
могутнє  і в той же час просте універсальне середовище для вирішення задач 
електропостачання. MathCAD дозволяє виконувати як чисельні, так і 
аналітичні (символьні) обчислення, має надзвичайно зручний математико-

орієнтований інтерфейс і прекрасні засоби наукової графіки.  
Необхідними умовами формування міцних професійних умінь та 

навичок майбутніх фахівців електроенергетичної галузі, у процесі вивчення 
дисципліни «Програмне забезпечення задач  електроспоживання» є: 

- оволодіння професійними уміннями стосовно даної конкретної 
дисципліни; 

- систематичне розкриття суті змісту і практичного значення 
нововведених і розвиток вже сформованих техніко-технологічних понять 
(термінів або термінологічних сполучень); 

- виділення вузлових (значущих) понять, які розкривають суть 
технологічних процесів в галузі; 

- визначення і доведення кожному студенту навчального завдання на 
період проведення лабораторної роботи. 

Зміст дисципліни розкривається в темах які включені до вступного 
випробування: 

Тема 1.  Використання MathCAD в електропостачанні 
Загальні відомості та інтерфейс  MathCAD 

Тема 2. Введення інформації.  
Математичний та текстовий регіони. Побудова графіків в MathCAD. 

Тема 3. Робота з матрицями.  
Розв’язок алгебраїчних рівнянь та систем алгебраїчних рівнянь 

MathCAD 

Тема 4. Апроксимація експериментальних рядів.  
Інтерполяція. Екстраполяція в MathCAD. Символьна математика в 

MathCAD. 

Тема 5. Програмування в середовищі MathCAD. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Падалко А.М. Падалко Н.Й. Програмне забезпечення задач 
електроенергетики. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
використанням Mathсad  для студентів спеціальності 6.050701 
„Електротехніка та     електротехнології” заочної форми навчання\Редакційно 

видавничий відділ Луцького державного технічного університету. Луцьк, 
2014. 66 с. 

 

 

3. 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 
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механізмах змінного струму, способи їх усунення. Енергетичний баланс 
електромагніту. Статичні та динамічні характеристики електромагнітів 
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. 720 с. 

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. 

 

 

4. 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. 
430с. 

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. 511с. 

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. 130с. 

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.  
 

 

5. 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 
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.  
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2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций. М.: 
Энергоатомиздат, 1986. 

3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций.– 

М.: Энергоатомиздат, 1987. 
4. Электрическая часть станций и подстанций. Под. ред. А.А. Васильева. М.: 

Энергоатомиздат, 1990. 
5. Электрическая часть электростанций. Под. ред. Усова С.В. Л.: 

Энергоатомиздат, 1987. 
 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення з графіками навантажень та їх 
характеристиками, методами розрахунку електричних навантажень, 
цеховими та внутрішньозаводськими електричними мережами, компенсацією 
реактивної потужності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Електричні навантаження 
Основні поняття. Поняття електричних навантажень. Визначення 

середніх і середньоквадратичних навантажень. Графіки навантажень та їх 
характеристики. Основні величини, показники графіків навантажень. 
Основні методи розрахунку навантажень: коефіцієнта попиту, статистичний, 
упорядкованих діаграм. Додаткові методи розрахунку навантажень: питомої 
витрати електроенергії на одиницю продукції, питомої густини 
навантаження. Способи визначення ефективного числа приймачів. 
Розрахунок максимальних, пікових навантажень. Визначення навантажень з 
врахуванням рівнів СЕП (ієрархічний підхід). 

Тема 2. Цехові електричні мережі 
Загальні відомості. Вибір схеми та напруги живлення цехової 

електричної мережі. Конструктивне виконання цехових електричних мереж. 
Сумісне живлення силового і освітлювального навантаження. Вибір режиму 
роботи нейтралі. Вибір кількості і потужності цехових ТП. Вибір 
електрообладнання на напругу до 1кВ. 

Тема 3. Внутрішньозаводські електричні мережі 
Загальні принципи побудови схем внутрішньозаводського 

електропостачання. Вибір схем, визначення перерізу жил кабелів, 
розподільчої мережі підприємства. Вибір раціональної напруги розподільчої 
мережі. Центр активних і реактивних навантажень і картограма навантажень. 
Побудова еліпсу розсіювання навантажень. Вибір місця встановлення РП, 
ГПП, ГРП, ПГВ. Визначення зон збільшення річних розрахункових 
приведених затрат при зміщенні ГПП (ГРП) з зони розсіяння. Визначення 
місцезнаходження ГПП (ГРП) з врахуванням динаміки (розвитку) системи 
електропостачання. 
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Тема 4. Компенсація реактивної потужності 
Статичні конденсатори, синхронні двигуни і генератори, синхронні 

компенсатори, компенсаційні перетворювачі, статичні джерела реактивної 
потужності. Передача реактивної потужності через мережу. Способи 
підвищення коефіцієнту потужності. Вибір, розміщення, режими роботи 
компенсуючих пристроїв. Компенсація реактивної потужності в електричних 
мережах загального призначення напругою до 1кВ. Компенсація реактивної 
потужності в електричних мережах загального призначення на напрузі 6-10 

кВ. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

2. Маліновський А.А., Хохулін Б.К. Основи електроенергетики та 
електропостачання: Підручник. Львів: Видавництво національного 
університету «Львівська політехніка», 2009. 436 с. 

3. Коменда Н.В. Основи електропостачання [Текст]: Конспект лекцій 
для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» / уклад. Н.В. Коменда. Луцьк: Луцький НТУ, 2016.    96 с. 

4. Давиденко Л. В. Основи електропостачання. Практикум: навчальний 
посібник / Людмила Валеріївна Давиденко, Наталія Володимирівна Коменда, 
Микола Миколайович Євсюк, Тарас Іванович Коменда, Володимир 
Анатолійович Давиденко. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2016. 224с. 

 

 

7. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
СВІТЛОТЕХНІКИ» 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення з типовими схемами 
електропостачання освітлювальних установок, набуття навиків розрахунку 
освітлювальних установок, ознайомлення з основними класами джерел 
світла, класами світильників, конструктивним виконанням освітлювальних 
мереж. Вивчення сучасних підходів до побудови  систем  зовнішнього та 
внутрішнього освітлення для промислових та непромислових об’єктів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Характеристики випромінювачів. Природа оптичного 

випромінювання. Принципи світлових вимірів. Основи нормування 
освітленості у виробничих приміщеннях. Вимірювання освітленості у 
виробничих приміщеннях та його особливості. 

Тема 2. Джерела світла, їх основні характеристики. Класи джерел світла. 
Схеми ввімкнення джерел світла. Класифікація світильників. Використання 
основних типів світильників для зовнішнього та внутрішнього освітлення.  

Тема 3. Основи проектування освітлювальних установок. 
Системи і види освітлення, особливості виконання, порівняльна 

характеристика. Вибір джерел світла, світильників та їх розміщення. Метод 
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коефіцієнту використання світлового потоку, особливості його застосування, 
модифікації. Основні положення електричного розрахунку освітлювальної 
установки. Вибір напруги та джерел живлення. Виконання та схеми 
живлення освітлювальних мереж.  

Тема 4. Компенсація реактивної потужності. Захист освітлювальних 
мереж. Монтаж освітлювальних мереж. Розрахунок основних економічних 
показників освітлювальної установки. Експлуатація освітлювальних 
установок освітлювальних установок. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення / Київ: Мінбуд 
України, 2018.152 с. (Інженерне обладнання будинків і споруд).  

2. Салтиков В. О. Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних 

установок: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / В. О. 
Салтиков, В. М. Поліщук, О. Ю. Коляда ; Харків. нац. унів. міськ. госп-

ва ім. О. М. Бекетова, Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 95 с. 

3. Правила улаштування електроустановок. 3-тє вид., перероб. і доп. Х.: 
Форт, 2010. – 736 с. 

 

8. 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  
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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 
електромеханіка" / Добровольська Л. Н. [та ін.]; [під ред. Л. Н. 
Добровольської]; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. 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. 

 

 

9. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВІ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІ» 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення студентів з класифікацією, 
призначенням, конструктивним виконання та принципом дії 
загальнопромислових приймачів електричної енергії, а також методиками 
розрахунку основних технічних параметрів та вибору електроприводу, схем 
живлення,  елементів системи електропостачання; опанування студентами 
теорії проектування системи електропостачання типових приймачів 
електричної енергії загальнопромислового характеру.  

Тема 1. Загальна класифікація електроприймачів. 
Загальна класифікація промислових приймачів електричної енергії за 

родом струму та величиною напруги, режимами роботи, режимами роботи 
нейтралей, симетрією напруги та рівномірністю завантаження фаз.  

Тема 2. Установки для переміщення рідин та газів. 
Класифікація та режими роботи насосних установок. Електропостачання 

насосних станцій. Регулювання електроспоживання насосних установок. 
Особливості конструктивного виконання та принцип дії вентиляторів. 
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Розрахунок статичного навантаження компресорів. Побудова індикаторної 
діаграми стискання газу.  

Тема 3. Підйомно-транспортні установки циклічної дії. 
Загальні відомості про підйомно-транспортні установки. 

Вантажопідйомні крани, їх класифікація. Характеристика режимів роботи та 
електрообладнання кранових механізмів. Вимоги до електроприводу 
кранових механізмів. Конструктивне виконання та принцип дії електричних 
візків, кранів-балок, мостових внутрішньоцехових кранів. Вибір двигунів 
кранових механізмів методом еквівалентного ККД. Особливості 
електропостачання кранових механізмів. Вибір живлячих тролеїв за втратою 
напруги. Електрообладнання кранових механізмів. Будова та принцип дії 
ліфтів. Електропривод та мережа живлення ліфтів. 

Тема 4. Транспортні установки неперервної дії. 
Загальні відомості про конвеєрні установки. Їх класифікація, коротка 

інформація про кожен вид. Конструктивне виконання, принцип дії 
стрічкових та підвісних конвеєрів. Вимоги до електроприводу конвеєрів. 
Електрообладнання, електропостачання та автоматизація роботи конвеєрів.  
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10. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ» 

 

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.  
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11. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛЬ 
СПОЖИВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»  

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення з типовими схемами 
електропостачання промислових установок, набуття навиків з заключення 
договорів на користування електричною енергією, ознайомлення з сучасними 
системами і видами обліку електричної енергії, вивчення принципів 
нормування якості електричної енергії; опанування процесами, що 
відбуваються в системах обліку електричної енергії та контролю якості 
електроенергії, вивчення сучасних підходів до побудови систем обліку 
електричної енергії та контролю якості електричної енергії. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Особливості сучасного електроенергетичного виробництва і 

структура енергосистеми. Особливості сучасного електроенергетичного 
виробництва і структура енергосистеми. Структура та завдання органів 
енергетичного контролю. Основні принципи і документи, що регламентують 
взаємовідносини між енергосистемою та споживачами. Юридично-правові 
питання організації 16 взаємовідносин. Оперативно-диспетчерські питання 
взаємовідносин. Основні функції енергетичного контролю при організації 
взаємовідносин.  

Тема 2. Структура та класифікація споживачів. Структура та 
класифікація споживачів. Оформлення заявки на приєднання. Технічні умови 
енергосистеми. Оформлення дозволу та приєднання електроустановок та 
здача в експлуатацію. 

Тема 3. Принцип організації вимірювань та системи контролю. 
Інженерно-технічні вимоги до систем обліку. Основи побудови системи 
обліку в умовах енергоринку. Принцип організації вимірювань та системи 
контролю. Вимірювальні трансформатори струму та напруги. Електричні та 
індукційні лічильники електроенергії. Контрольно-вимірювальні та керуючі 
системи обліку та контролю електричної енергії та потужності. Системи 
зв’язку та передачі інформації. Система стандартів. Вимоги до функцій та 
характеристик систем обліку і контролю електровикористання. 

Тема 4. Характеристика режимів роботи електроприймачів і схем 
електропостачання. Характеристика режимів роботи електроприймачів і схем 
електропостачання. Розвантаження енергосистеми при виникненні дефіциту 
потужності і енергії. Методика розрахунку режимних графіків та обмежень. 
Прогнозування корисного відпуску і споживання електроенергії. Організація 
роботи з економії електроенергії. Методи контролю за раціональним 
використанням.  

Тема 5. Організація контролю якості електроенергії та її ефективного 
використання. Показники якості електричної енергії. Розрахунок та 
нормування показників якості електричної енергії. 
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12. 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#n11
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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 
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13. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СХЕМИ ТА 
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ» 

 

Мета та завдання курсу: отримання студентами наукового поняття про 
електричні підстанції і режими їх роботи, ознайомлення з принципами 
побудови схем електропостачання, проектування розподільних і 
трансформаторних підстанцій, отримання настанов, необхідних для 
проектування систем електропостачання промислових підприємств і міст; 
опанування  методологією проектування схем трансформаторних підстанцій 
систем електропостачання промислових та непромислових об’єктів, вивчення 
сучасних типів обладнання, якими укомплектовуються підстанції СЕП. 

Тема 1. Основні поняття та визначення систем електропостачання. 
Загальні вимоги до систем електропостачання. Пункти прийому 

електричної енергії. Основні відомості про схеми електропостачання. 
Класифікація підстанцій. Структурні схеми трансформаторних підстанцій. 
Основні елементи розподільних установок напругою 6…220 кВ. Схеми 
розподільних установок напругою 35 кВ і вище без збірних шин. Розподільні 
підстанції й розподільні установки напругою 10 (6) кВ. Трансформаторні 
підстанції напругою 10 (6) кВ. Загальні засади з побудови схем 
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Тема 2. Трансформаторні підстанції. 
Загальні відомості про трансформаторні підстанції. Комплектні 

трансформаторні підстанції напругою 35…220 кВ. Загальні відомості про 
комплектні трансформаторні підстанції напругою 10 (6) кВ. Комплектні 
трансформаторні підстанції 10(6) кВ промислового типу. Комплектні 
трансформаторні підстанції 10 (6) кВ міського типу. Комплектні 
трансформаторні підстанції 10(6)кВ у бетонній оболонці. Комплектні 
трансформаторні підстанції 10(6) кВ зовнішнього типу.  

Тема 3. Комплектні розподільні установки напругою 6-35 кВ. 
Загальні відомості. Комплектні розподільчі установки стаціонарного 

виконання внутрішнього встановлення напругою 10(6) кВ. Комплектні 
розподільні установки викочувального виконання внутрішнього 
встановлення напругою 10(6) кВ. Комплектні розподільні установки 
зовнішнього встановлення напругою 10(6) кВ. Вибір комплектних 
розподільних установок.. 

Тема 4. Низьковольтні комплектні установки. 
Панелі розподільні. Шафи (пункти) розподільні. Ввідно-розподільні 

установки. Щитки розподільні 
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14. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІКА ВИСОКИХ 
НАПРУГ» 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення з процесами в ізоляції 
електроустановок при дії високих напруг, шляхами захисту 
електрообладнання від дії електричних розрядів в електроустановках, 
ознайомлення з природою атмосферних перенапруг в електроустановках та 
принципами захисту від перенапруг, методами випробовування первинних та 
вторинних засобів індивідуального захисту. 

Тема 1. Електричні розряди в діелектричних середовищах.  
Електричні розряди в газах. Ефект полярності. Пробій конденсованих 

середовищ. Вплив умов експлуатації на електричну міцність рідин. Бар'єрний 
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ефект. Пробій твердих діелектриків. Закономірності і механізм формування 
розряду. 

Тема 2. Високовольтне випробувальне устаткування.  
Методи і пристрої одержання високої змінної напруги. Методи і 

пристрої регулювання напруги трансформатора і каскаду трансформаторів. 
Методи і пристрої одержання високої напруги постійного струму. Методи і 
пристрої одержання високовольтних імпульсів напруги. Методи одержання 
імпульсних струмів. Вимір високих напруг і імпульсних струмів. Дільники 
для вимірювання високих напруг.  

Тема 3. Ізоляція високовольтного електроустаткування. 
Класифікація електричної ізоляції. Умови роботи і вимоги, що 

пред’являються до електричної ізоляції високовольтного устаткування. 
Зовнішня ізоляція електроустановок. Ізоляція силових конденсаторів. 
Ізоляція трансформаторів високої напруги. Ізоляція силових кабелів високої 
напруги. Ізоляція обертових машин високої напруги. Методи профілактичних 
випробувань ізоляції високовольтного встаткування.  

Тема 4. Перенапруги в електричних системах. 
Класифікація видів перенапруг. Рівні і координація ізоляції. Хвильові 

процеси в лініях. Хвильові процеси в трансформаторах. Електромагнітна 
передача напруги в трансформаторах.  Атмосферні перенапруги. 
Квазістаціонарні перенапруги. Ферорезонансні перенапруги. Комутаційні 
перенапруги. Засоби захисту від перенапруг. 
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15. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені 
Правилами прийому до Луцького НТУ.  

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 НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з 
даного фахового вступного випробування. Заява про апеляцію подається 
відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою 
Приймальної комісії.  

 

 

Голова фахової 
атестаційної комісії                                                                          Романюк М.В. 
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