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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Обсяг – загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 20 год., лабораторні 

роботи – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 90 год. 

Пререквізіти навчальної дисципліни – Теоретичні основи електротехніки. 

ч.1,2, Електричні машини, Електричні системи та мережі, Електрична частина 

станцій та підстанцій, Електромагнітні перехідні процеси, Основи релейного 

захисту енергосистем. 

Постреквізіти навчальної дисципліни – Дипломна кваліфікаційна робота. 

Призначення навчальної дисципліни – Релейний захист це коло знань в 

галузях проектування та експлуатації систем виробництва (електричні станції), 

передачі (підстанції, мережи), розподілу (підстанції, лінії) та споживання 

електроенергії. Автономні  пристрої релейного захисту здійснюють автоматичну 

ліквідацію пошкоджень і ненормальних режимів в електричній частині 

енергосистем, що забезпечують надійність електроживлення споживачів 

електроенергії. Вивчення даної дисципліни тісно пов'язане з процесами роботи 

електроустановок енергосистем і експлуатацією пристроїв релейного захисту. 

Наукові і методичні основи експлуатації релейного захисту закладені в самій суті 

великих енергетичних систем, головною особливістю яких є неперервність 

технологічного процесу виробництва, передачі, розподілу та споживання 

електроенергії. 

Перелік компетенцій, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

– Здатність приймати обґрунтовані рішення з питань експлуатації пристроїв 

релейного захисту у галузі електроенергетики. 

– Здатність використовувати професійні знання з основ електроенергетики, 

електричної частини станцій та підстанцій,  електричних  систем і мереж, 

релейного захисту та автоматики енергосистем для вирішення практичних задач 

в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

– Отримання та використання професійних знань та розумінь, пов’язаних з 

експлуатацією пристроїв релейного захисту. 

– Збирати та аналізувати інформацію про ненормальні режими та аварійні 

ситуації в електричній галузі для унеможливлення їх повторення в майбутньому  

– Знати і розуміти процеси роботи і експлуатації пристроїв релейного захисту. 



Мета вивчення навчальної дисципліни: формування знань по теорії і практиці 

експлуатації релейного захисту та автоматики електроустановок виробництва та 

розподілу електроенергії. 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

тижня 

Т е м а 

Змістовий модуль 1 Обладнання та Правила технічної експлуатації пристроїв 

РЗА 

 

 

1 

Лекції Практичні заняття Лабораторні 

заняття 

Характеристика пристроїв 

релейного захисту та автоматики. 

Приклади виконання захисту, 

об'ємів автоматизації, складних 

захистів. 

Параметри 

пошкоджень. 

Осцилограми 

аварійних подій 

Реле струму 

2 Шафи релейного захисту та 

автоматики. Призначення. 

Конструкція шаф. Спеціальні 

технічні дані шаф. 

Параметри 

пошкоджень. 

Осцилограми 

аварійних подій. 

Реле напруги 

3 Позначення елементів в 

електричних схемах. 

Умовні позначення елементів 

вторинних ланцюгів. 

Приклади об'ємів 

автоматизації. 

Диференційні 

реле 

 

4 Схеми вторинних ланцюгів.  

Призначення вторинних ланцюгів. 

Струмові цепі. Схеми з'єднання 

трансформаторів струму і реле. 

Ланцюги напруги .Схеми 

з'єднання  

Приклади об'ємів 

автоматизації. 

Диференційні 

реле 

 



5 Правила технічної експлуатації 

РЗА. Загальні положення. Умови 

нормальної роботи апаратури РЗА 

і вторинних ланцюгів. 

Випробування. Дії оперативного 

персоналу. Заземлення. 

Позначення 

елементів в 

електричних 

схемах. 

Реле часу 

 

 

Змістовий модуль 2 Обслуговування пристроїв РЗА 

 

6 

Лекції Практичні заняття Лабораторні 

заняття 

Параметри функціонування 

релейного захисту. 

Основні вимоги до релейного 

захисту. Умови селективності для 

захисту електричних мережі. 

Швидкодія захисту. Чутливість 

захистів. Надійність 

функціонування захистів. 

Ефективність функціонування та 

відсоток правильної роботи 

захистів. Швидкодіючий релейний 

захист вузлових схем живлення 

розподільних мереж 

Приклади рішення 

задач з питань 

селективності 

Технічне 

обслуговування 

пристроїв РЗА. 

Реле проміжні 

 

 

7 Принципи побудови схем 

управління та сигналізації. 

Вторинні кола. Вимоги до схем 

управління високовольтними 

вимикачами. Схеми управління 

високовольтними вимикачами. 

Сигналізація включеного 

положення вимикача і контроль 

справності кола відключення 

вимикача. Блокування від 

стрибання. Принципова схема 

управління масляного вимикача 

Задача з теми 

вимоги до 

релейного захисту 

Технічне 

обслуговування 

пристроїв РЗА. 

Реле вказівні 

 

 



8 Апаратура управління і 

сигналізації. 

Перемикачі та ключі управління. 

Кнопки управління. Проміжні 

двопозиційні реле. Апаратура 

світлової та звукової сигналізації. 

Вказівне реле. Пристрій відбору 

сигналів 

Побудова схем 

захисту 

Технічне 

обслуговування 

пристроїв РЗА. 

Реле частоти 

 

9 Прилади на панелях управління. 

Випробувальні блоки. 

Автоматичні вимикачі. Промiжні 

реле. Вимірювальні 

перетворювачі. Панелі управління, 

захисту, автоматики 

Побудова схем 

захисту 

Перевірка схем 

релейного 

захисту 

10 

 

Технічне обслуговування та аналіз 

роботи релейного захисту. 

Обсяг і завдання технічного 

обслуговування вторинних 

ланцюгів. Нагляд, перевірки і 

огляди, періодичність. Контроль 

стану вторинних приладів. Нагляд, 

перевірки і огляди черговим 

персоналом. Приклади дій 

захистів. Впізнання відключеної 

електроустановки. Впізнання 

пошкоджених електроустановок. 

Впізнання відмови основного 

захисту. Впізнання відмови 

вимикача. Помилкове 

спрацьовування захисту. 

Впізнання дії ПРВВ 

Побудова схем 

захисту 

 

Перевірка схем 

релейного 

захисту 

 

 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

N 

з/п 

Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 30 

2 Підготовка до практичних занять. Рішення індивідуальних 

завдань  

20 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях. Складання реферату 

30 

4 Інші види самостійної роботи (підготовка до тестування) 10 

  Разом  90 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

1 Розрахункова робота «Розробка захисту елементів системи 

електропостачання та  програм робот при технічному 

обслуговувані пристроїв релейного захисту» 

Вихідні дані згідно варіанту. 

Робота сприяє формуванню навичок знань по практиці 

експлуатації релейного захисту елементів системи 

електропостачання. 

Обсяг розрахункових робіт: 5–7 аркушів пояснювальної 

записки. 

2-9 

 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРИАЛИ 

Основна література. 

1. Правила улаштування електроустановок. – Видання офіційне. – Х.: 

Видавництво «Форт», 2017. – 760  



2. Электротехнический справочник: в 3 т. и 2 кн. Т3. Кн.1. Производство и 

распределение электрической энергии; под общ. ред. И.Н. Орлова и др. – М.: 

Энергоатомиздат, 1988. – 880 с. 

3. Лезнов С.И. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок / 

С.И. Лезнов, А.Л Фаерман, Л.Н. Махлина. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 152 с. 

4. Баженов В.Н. Расчет релейной защиты и систем автоматики в 

электроэнергетике / В.Н. Баженов, Е.И. Сокол, О.Г. Гриб, В.Г. Сыченко, А.А. 

Данилов, Ю.В. Владимиров, Д.А. Гапон, С.В. Швец, Т.С. Иерусалимова, Н.В. 

Рудевич. – Харьков: ФОП Панов В.Н., 2017. – 412 с. 

5. Гловацкий В.Г. Современные средства релейной защиты и автоматики 

электросетей / В.Г. Гловацкий 

6. Баженов В.Н. Релейная защита элементов электрической сети с напряжениями 

110 . . .0,4 кВ: Пособие для практических расчетов / В.Н. Баженов. – Харьков: 

Планета-Принт, 2017. – 96 с. 

Додаткова література. 

1. Баженов В. М, Одєгов М. М. Релейний захист. Комплексні контрольні тести: 

навчально-методичний посібник для підготовки до комп’ютерного тестування / 

В. М. Баженов. М. М. Одєгов. – Х.: Планета-Принт, 2018. – 100 с.  

2. Баженов В. Н, Одегов Н. Н. Современные технологии и методы построения 

систем релейной защиты и автоматики в электроэнергетике: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы / В. Н. Баженов. Н. Н. 

Одегов. – Х.: Планета-Принт, 2018. – 100 с. 

3. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Релейная 

защита» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 

7.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» / сост. Баженов В.Н., Владимиров Ю.В. – Х.: НТУ ХПИ», 2015. 

– 48  

4. Баженов В.Н. Релейная защита элементов электроэнергетической системы: 

Пособие для практических расчетов / В.Н. Баженов. – Харьков: Планета-Принт, 

2018. – 92 с. 

5. РД 153-34.0-04.418-98 «Типовое положение о службах релейной защиты и 

электроавтоматики».  

6. СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв 

релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, 

дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ 

до 750 кВ.  



7. СОУ-Н МПЕ 40.1.35.301:2004 Перевірка трансформаторів струму, які 

використовуються в схемах релейного захисту. Інструкція  

8. РД 34. 35. 302-90 Типова інструкція з організації та виконання робіт в 

пристроях релейного захисту і електроавтоматики електростанцій і підстанцій. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Баженов В.М. Релейний захист енергосистем. Тести для виконання 

самостійної роботи: https://studfiles.net/preview/1955843. Харків: НТУ «ХПІ», 

2018.  

2. Баженов В.М. Релейний захист енергосистем: Методичне забезпечення 

Автоматизація та кібербезпека web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-

zabezpechennya/ 

3. Експлуатація пристроїв релейног0 захисту: https://pue8.ru/relejnaya-zashchita 

 

 

 

 

ПРИКЛАДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

Визначте струм в реле КА захисту, 

виконаного одним реле, включеним на 

різницю струмів двох фаз (А і С) при  

переплутаних (при збиранні) з’єднаннях 

кінців вторинної обмотки трансформатора 

струму фази С в режимі двофазного КЗ фаз 

А і С за умови I(2)
АС = 5 ∙ IРМ (IРМ = = 80 A). 

 

Л1

Л2

1ТА

A B C

Ipм

И1

И2

Л1

Л2

И1

И2

КА

5

100
21  ТАТА КК2ТА

https://studfiles.net/preview/1955843
http://web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/
http://web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/
http://web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/
https://pue8.ru/relejnaya-zashchita


 

Визначте, яка точка КЗ повинна братися за розрахункову при виборі 

уставки другого ступеня дистанційного захисту лінії l1-l2 (рисунок) при заданих 

опорах ZЛ1-Л2 = 10 Ом; ZЛ3-Т2 = 30 Ом; ZТ3 = 20 Ом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Підсумковий контроль – екзамен. 

Поточний контроль. Усі лекції дисципліни завершуються питаннями для 

повторення, на які слід відповісти. Практичні заняття передбачають обговорення 

реферату щодо усіх тем дисципліни, рішення індивідуальних завдань та 

розрахункової індивідуальної роботи. Контроль здійснюється під час опитування 

на лекціях, проведення практичних та лабораторних занять, захисту 

індивідуального завдання, поточного контролю змістовних модулів. При оцінці 

враховується знання теоретичного та практичного матеріалу, обсяг вивчення 

додаткової літератури, повнота відповідей на контрольні запитання та 

коректність виконання індивідуального практичного завдання. 

 

~

А

Q1

K-1 K-2

T1

Q4 K-6

B K-3

Q2 Q3
T2

K-4 K-5

T3

Q5

Q6K-7

C
l l1 2

C
l3



 

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Поточне тестування та самостійна робота 

(бали за види навчальної діяльності) 

 

Екзамен 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

 

 

5 5 

 

5 

 

5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Разом (годин) – 50 10 60 

Захист лабораторних робіт (бали) 

Теми 1- 5  Теми 6- 10  

 

Сума 

10 10 

 

20 

Розрахункова робота 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист 

роботи 

Сума 

8 8 4 20 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Нарахування балів 

для екзамену Бали нараховуються за 

наступним 

співвідношенням. 

Поточний контроль та 

самостійна робота: 

змістовий модуль 1 – 25 

балів; 

змістовий модуль 1 – 25 

балів. 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

75 – 81 C 

64 – 74 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 



0 – 34 F незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Захист лабораторних робіт 

– 20 балів. 

Розрахункова робота – 20 

балів. 

Екзамен – 10 балів. 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та 

доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні 

відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до завідуючого кафедрою. 

Сілабус за змістом повністю відповідає програмі навчальної дисципліни 

 


