
 

 



1 

 

 
 

 

ЗМІСТ 



2 

 

 

 

 стор. 

Вступ 2 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

2. Порядок проведення фахового випробування 

2 

3 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове 

випробування 

3 

4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування 6 

 

  



3 

 

ВСТУП 

Діяльність фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Системи 

електропостачання промислових підприємств, міст і локальних об’єктів» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти орієнтована на об'єкти, основу 

яких становить виробництво, передача, розподіл та споживання 

електроенергії. Сферою діяльності випускників є електричні станції, 

підприємства електричних систем та мереж, системи електропостачання 

підприємств, міст та сільського господарства, а також проектні, науково-

дослідні, навчальні та комерційні установи відповідного профілю.  

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань 

вступників, отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін, які 

передбачені освітньо-професійною програмою та навчальними планами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вступник повинен 

продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння і знання, 

щодо узагальненого об’єкта майбутньої сфери професійної діяльності та 

здатність вирішувати типові фахові завдання.  

До участі у фаховому випробуванні допускаються вступники, які 

дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, 

Правилами прийому до Криворізького національного університету, 

Положенням про організацію прийому на навчання для здобуття ступеня 

«магістр». 

 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма фахового випробування для прийому на навчання за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

освітньо-професійної програми «Системи електропостачання промислових 

підприємств, міст і локальних об’єктів» з метою здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти складена відповідно циклів професійної 

підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою  

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Фахове випробування охоплює цикл наступних фахових дисциплін: 

 

1.1. «Електротехнічні матеріали»; 

1.2. «Електрична частина станцій та підстанцій»; 

1.3. «Електропостачання»; 

1.4. «Електричні системи та мережі»; 

1.5. «Основи релейного захисту та автоматики». 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове випробування проводиться у письмовій формі відповідно до 

Правил прийому до Криворізького національного університету та Положень 

про організацію прийому на навчання до «КНУ» за освітнім ступенем «магістр» 

у формі тестування за білетами. Максимальний термін тестування – 2 години (120 

хвилин). 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Таблиця 3.1 

Перелік тем та питань з фахових дисциплін 

№ 

з/п 

Дисципліна Теми та питання 

1. Електро-

технічні 

матеріали 

1) Загальні відомості про будову речовини; 1.1) загальна 

класифікація матеріалів; 1.2) функціональна класифікація 

електротехнічних матеріалів. 

2) Електрофізичні характеристики матеріалів; 

2.1) електропровідність матеріалів; 2.2) діелектрична 

проникливість матеріалів; 2.3) електрична міцність 

матеріалів; 2.4) теплові властивості діелектриків; 

2.5) теплове старіння діелектриків; 2.6) механічні 

характеристики матеріалів; 2.7) вологістні характеристики 

матеріалів. 

3) Діелектричні матеріали; 3.1) газоподібні діелектрики; 

3.2) рідкі діелектрики; 3.3) тверді діелектрики; 3.4) старіння 

діелектриків та їх очищення. 

4) Провідникові матеріали; 4.1) класифікація і властивості 

провідникових матеріалів; 4.2) залежність опору металів від 

температури; 4.3) теплопровідність і її зв'язок з 

електропровідністю; 4.4) характеристики та області 

використання основних провідникових матеріалів; 

4.5) надпровідники. 

5) Напівпровідникові матеріали; 5.1) напівпровідникові 

елементи; 5.2) напівпровідникові хімічні сполуки; 

5.3) напівпровідникові пристрої. 

6) Магнітні матеріали; 6.1) магнітом'які та магнітотверді 

матеріали; 6.2) магнітні сплави. 

2. Електрична 

частина 

станцій та 

підстанцій 

1) Основні поняття про роботу електричних станцій і 

підстанцій; 1.1) поняття про енергетичну систему; 

1.2) поняття про електростанції і їх класифікації та 

характеристики; 1.3) схеми електричних з’єднань 

електростанцій і підстанцій. 
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2) Однолінійна схема електропостачання; 2.1) умовні 

позначення; 2.2) розрахунок струмів трифазного короткого 

замикання. 

3) Силові трансформатори і автотрансформатори; 

3.1) допустимі навантаження; 3.2) схеми з’єднань 

трансформаторів. 

4) Реактори; 4.1) призначення та принцип дії; 4.2) залишкова 

напруга на шинах до реактора. 

5) Релейний захист і системна автоматика; 5.1) струмовий 

захист; 5.2) направлений струмовий захист; 

5.3) диференційний струмовий захист; 5.4) високочастотний 

захист; 5.5) схеми управління, сигналізації і блокування на 

електричних станціях і підстанціях; 

6) Щити управління та їх призначення; 6.1) розміщення та 

конструкція щитів управління; 6.2) монтажні схеми та 

маркування проводів. 

3. Електро-

постачання 

1) Методи розрахунку електричних навантажень; 

1.1) статистичний метод; 1.2) емпіричні методи; 1.3) метод 

упорядкованих діаграм. 

2) Методики розрахунку навантажень; 2.1) методики 

розрахунку навантажень на різних рівнях систем 

електропостачання; 2.2) визначення навантажень 

однофазних електричних споживачів; 2.3) класифікація 

споживачів електричної енергії, їх характеристика. 

3) Надійність електропостачання; 3.1) основні поняття та 

показники надійності; 3.2) вимоги до надійності 

електропостачання; 3.3) вибір рівня надійності 

електроспоживачів нульової категорії. 

4) Оцінки витрат електроенергії при постачанні промислових 

підприємств; 4.1) приведення витрат енергоресурсів до 

однакового енергетичного ефекту; 4.2) техніко-економічне 

обґрунтування схеми заводської мережі. 

5) Кабельні лінії та провідники; 5.1) вибір перетину 

кабельних ліній та провідників; 5.2) вибір типу кабелів і 

способу прокладання. 

6) Високовольтна апаратура та розподільчі мережі; 6.1) вибір 

високовольтної комутаційної апаратури; 6.2) розрахунок і 

оптимізація струмів короткого замикання; 6.3) розподіл 

електроенергії на напругу до 1кВ; 6.4) схеми розподільчих 

мереж напругою 0,4кВ; 6.5) конструктивне виконання 

цехових мереж; 6.6) розрахунок шинопровідних силових 

електромереж; 6.7) розрахунок освітлювальних мереж. 
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4 Електричні 

системи та 

мережі 

1) Основні терміни і поняття та означення; 1.1) вимоги до 

електричних мереж; 1.2) класифікація електричних мереж; 

1.3) незамкнені та замкнені мережі; 1.4) номінальні напруги 

електроспоживачів, трансформаторів, ліній, генераторів. 

2) Елементи та конструкція електричних мереж; 

2.1) повітряні лінії електропередачі (ЛЕП); 2.2) кабельні лінії, 

струмопроводи; 2.3) підстанції, класифікація; 

2.4) трансформатори і автотрансформатори. 

3) Характеристики, параметри та схеми з'єднання 

електричних мереж; 3.1) схеми заміщення ЛЕП різних напруг 

і конструктивного виконання; 3.2) визначення параметрів 

схем заміщення ЛЕП; 3.3) схеми заміщення дво- та 

триобмоткових трансформаторів і автотрансформаторів. 

4) Характеристики і параметри електричних навантажень; 

4.1) графіки електричних навантажень і показники графіків; 

4.2) схеми заміщення електричної мережі в цілому; 

4.3) приведення схеми заміщення до базисної напруги. 

5) Методи розрахунку сталих режимів електричних мереж; 

5.1) визначення втрат у елементах електричних мереж; 

5.2) падіння й втрата напруги, складові падіння напруги. 

6) Розрахунки режимів електричних мереж. 6.1) особливості 

розрахунку розімкнених і замкнених електричних мереж; 

6.2) розрахунок режимів в однорідних мережах; 

6.3) особливості розрахунку мереж з одним або декількома 

джерелами живлення. 

7. Регулювання напруги в електричних мережах. 7.1) норми 

відхилення напруги; 7.2) принципи, способи та засоби 

регулювання напруги в мережах. 

5 Основи 

релейного 

захисту та 

автоматики 

1) Релейний захист; 1.1) призначення і функції релейного 

захисту; 1.2) види та конструкції реле; 1.3) принципи, дії 

реле; 1.4) узагальнена схема побудови захистів; 1.5) сучасний 

релейний захист. 

2) Первинні перетворювачі; 2.1) принципи виконання, основи 

теорії, особливості застосування для релейного захисту 

вимірювальних трансформаторів струму й напруги, та інших 

первинних перетворювачів; 2.2) схеми з'єднання первинних 

перетворювачів струму. 

3) Аварійні режими; 3.1) особливості нормальних і аварійних 

режимів; 3.2) методи визначення параметрів спрацьовування 

основних і резервних захистів та інших елементів системи 

електропостачання; 3.3) принципи виконання захисту 

основних елементів системи електропостачання з 

урахуванням основних вимог до їх властивостей. 
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