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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Обсяг – загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні 

роботи – 16 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізіти навчальної дисципліни – Теоретичні основи електротехніки. 

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

станцій та підстанцій, Електромагнітні перехідні процеси. 

Постреквізіти навчальної дисципліни – Основи проектування релейного 

захисту енергосистем, 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. Релейного захист займає одне з провідних місць в технології 

електроенергетики. Автономні  пристрої релейного захисту здійснюють 

автоматичну ліквідацію пошкоджень і ненормальних режимів в електричній 

частині енергосистем, що забезпечують надійність електроживлення споживачів 

електроенергії. Вивчення релейного захисту тісно пов'язане з принципами 

роботи електроустановок і перехідними процесами, що відбуваються в них. 

Наукові і методичні основи 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: 

– Знаходити необхідну інформацію в інформаційному просторі з питань 

релейного захисту у галузі електроенергетики. 

– Здатність приймати обґрунтовані рішення з питань релейного захисту у галузі 

електроенергетики. 

– Здатність використовувати сучасні методи розрахунків релейного захисту у 

галузі електроенергетики 

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

експлуатацією пристроїв релейного захисту. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування знань з основ звичайних 

та складних пристроїв релейного захисту елементів електроенергетичних 

систем. 

 

 

 



 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

тижня 

Т е м а 

Змістовий модуль 1 Основи звичайного захисту 

 

1 

Лекції Практичні заняття 

Призначення і основні функції 

релейного захисту 

Параметри пошкоджень. 

Осцилограми аварійних подій 

2  Основні вимоги до релейного захисту Читання схем релейного 

захисту. Суміщені і розгорнуті 

схеми  

3 Трансформатори струму, напруги та 

схеми їх з’єднання 

Трансформатори струму. Схеми. 

Рішення задач 

4 Максимальний струмовий захист. 

Принципи дії. Параметри 

спрацювання. Використання 

Трансформатори струму. 

Несправності. Рішення задач 

5 Багатоступінчаті струмові захисти. 

Принципи дії. Параметри 

спрацювання. Використання 

Рішення індивідуальних задач. 

Розрахунки струмів короткого 

замикання. 

6 Захист від коротких замикань на 

землю в мережі ефективно 

заземленою нейтралю. Принципи дії. 

Параметри спрацювання. 

Використання 

 

Рішення індивідуальних задач. 

Розрахунки уставок захисту 

елементів системи 

електропостачання 

7 . Захист від замикань на землю в 

мережі з ізольованою нейтралю. 

Принципи дії. Параметри 

спрацювання. Використання 

8 Струмові направлені захисти. 

Принципи дії. Параметри 

спрацювання. Використання 

Газовий захист. Поплавкові, 

чашкові та струменеві реле. 

Схема оперативного струму 



Змістовий модуль 2 Основи складних пристроїв захисту 

 

9 

Лекції Лабораторні роботи 

Подовжні струмові диференціальні 

захисти. Принципи дії. Параметри 

спрацювання. Використання 

 

Дослідження пристроїв 

струмових захистів.  

Рішення тестових завдань 
10 Поперечні  струмові диференціальні 

захисти. Принципи дії. Параметри 

спрацювання. Використання 

11 Дистанційні захисти. Призначення і 

принцип дії. Вибір уставок 

 

Дослідження пристроїв для 

забезпечення витримку дії 

релейного захисту.  

Рішення тестових завдань 

12 Дистанційні захисти. Двох ступінчаті, 

трьох, і чотирьох - ступінчасті 

захисту, захисту із зворотною 

спрямованістю третин ступеня.  

13 Високочастотні захисти. Елементи 

високочастотного каналу. 

Загороджувач. Високочастотний 

передавач приймача 

 

Дослідження проміжних і 

вказівних реле захисту. 

Рішення тестових завдань. 

 
14 Високочастотні захисти. Принцип. 

Направлений ВЧ захист. 

15 Захист шин станцій і підстанцій. 

Схема, струмові розподіли, струми 

небалансу, контроль справності 

струмових мереж, уставки. 

 

Дослідження роботи суміжних 

струмових захистів. 

Рішення тестових завдань. 

 
16 Резервування дії релейних захистів і 

вимикачів. Принципи дії. Параметри 

спрацювання. Використання 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

N 

з/п 

Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних занять. Рішення індивідуальних 

завдань  

30 



3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях. Складання реферату 

8 

4 Інші види самостійної роботи (підготовка до тестування) 10 

  Разом  56 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

Розрахункова робота «Вибрати типи та уставки релейного 

захисту для елементів системи електропостачання». Вихідні 

дані згідно варіанту. Робота сприяє формуванню навичок 

розрахунку параметрів пошкодження та параметрів 

пристроїв захисту елементів системи електропостачання. 

Обсяг розрахункових робіт: 4–5 аркушів пояснювальної 

записки. 

5-14 
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Додаткова література. 
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«ХПИ», 2003. – 40с. 
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2018. – 92 с. 

4. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики / М.А. Шабад. – 

Ленинград: Энергоиздат, 1985. – 280 с. 

5. 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Баженов В.М. Основи релейного захисту енергосистем. Питання для 

поточного контролю. Електронне видання: https://studfiles.net/preview/1955843.  

2. Баженов В.М. Релейний захист енергосистем. Електронне видання: Методичне 

забезпечення Автоматизація та кібербезпека:  

web.kpi.kharkov.ua/avkib/uk/metodichne-zabezpechennya/ 

3. Релейний захист. https://studopedia.info/1-102825.html 
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ПРИКЛАД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Тема. Захист елементів системи електропостачання.  

Рішення виконати в загальному вигляді. Вихідні дані на рисунках. 

 

 

 

 

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. 

 

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

 

Поточний контроль та самостійна робота 

(бали за види навчальної діяльності) 

Підсумковий 

контроль – 

екзамен 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

10 60 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т9 Т10 Т11 Т12 

4 4 4 4 6 6 6 7 

Т5 Т6 Т7 Т8 Разом (годин) – 50  

3 2 2 2 

 

 



Захист лабораторних робіт (бали) 

ЛР 1 

Рішення 

тестових 

завдань. 

 

ЛР 2 

Рішення 

тестових 

завдань. 

 

 

 

ЛР 3 

Рішення 

тестових 

завдань. 

 

ЛР 4 

Рішення тестових 

завдань. 

 

Сума 

5 5 5 5 20 

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА (бали) 

 

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. 

Захист лабораторних робіт 

– 20 балів. 

Розрахункова робота – 20 

балів. 

Екзамен – 10 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 



 

 

 

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 

 


