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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 
освітньо-професійна 

програма,  
освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

денна 

скорочена 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
3,5 

Галузь знань 
15 – Автоматизація та 

приладобудування 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

151 – «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

Рік підготовки 
(курс) 

Змістових модулів – 2 
Освітньо-професійна 

програма  

«Комп’ютерно-
інтегровані технологічні 

процеси і виробництва» 

4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 105 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 

аудиторних – 4 
самостійної роботи 

студента – 7,67 
 

Освітній ступінь 

«Бакалавр» 

18 год. 18 год. 

Практичні, семінарські 

– 

Лабораторні 

18 год. 18 год. 

Самостійна робота 

69 год. 69 год. 

Вид контролю 

диф. залік диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36/69. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Методи та засоби захисту 

електрообладнання» полягає у засвоєнні студентами основних положень 

релейного захисту та автоматики, датчиків інформації для пристроїв релейного 

захисту, конструкцій та елементної бази реле, принципів побудови релейного 

захисту, розрахунку та розробки принципових схем. 

Завдання навчальної дисципліни полягає в вивченні теоретичних основ 

щодо принципів побудови та функціонування елементної бази пристроїв РЗА, 

релейного захисту елементів електрообладнання, формування основних умінь для 

проектування та експлуатації систем релейного захисту та автоматизації 

електрообладнання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні вимоги до релейного захисту; 

 принципи дії, конструкції, та основні метрологічні характеристики 

датчиків інформації для пристроїв релейного захисту та автоматики; 

 основні принципи дії та конструкції реле; 

 принципи та види релейного захисту елементів системи 

електропостачання; 

 принципи проектування електричних схем релейного захисту елементів 

системи електропостачання; 

 методи розрахунку параметрів спрацьовування релейного захисту.  

уміти: 

 вибирати види релейного захисту для елементів системи 

електропостачання; 

 розраховувати параметри спрацьовування релейного захисту,  їх 

виставляти та перевіряти на стендах; 

 розробляти  принципові схеми релейного захисту для елементів системи 

електропостачання. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Структура і функціональні елементи систем 

релейного захисту і автоматики (РЗА) 

 

Тема 1 Етапи розвитку РЗА, їх функціональні особливості, переваги, 

недоліки 

1. Етапи розвитку МП РЗА. 

2. Централізована концепція побудови системи релейного захисту й 

автоматики. 

3. «Острівний» принцип побудови системи релейного захисту й автоматики. 

4. Розподілена концепція побудови системи релейного захисту й автоматики 

на базі однофункціональних мікропроцесорних пристроїв. 

5. Розподілена концепція побудови багаторівневої системи релейного 

захисту й автоматики на базі багатофункціональних мікропроцесорних пристроїв 

Тема 2 Функціональні особливості РЗА, переваги, недоліки 

1. Функціональні особливості мікропроцесорних пристроїв РЗА. 

2. Переваги і недоліки, властиві різним поколінням пристроїв РЗА. 

Тема 3 Структура апаратного забезпечення МП РЗА 

1. Загальна структура однопроцесорного МП РЗА. 

2. Блок дискретних входів і виходів. 

3. Блок індикації. 

4. Структура обчислювального блоку 

Тема 4 Використання цифрового реле в системах керування й 

моніторингу 

1. Підходи для використання цифрового реле в якості кінцевого пристрою 

збору інформації. 

2. Інтерфейси обміну цифрових реле. 

2.1. Паралельний інтерфейс. 

2.2. Послідовний інтерфейс. 
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2.3. Використання стандарту Ethernet.  

3. Організація структурованої кабельної мережі. 

3.1. Підключення ЦР із інтерфейсом RS-485. 

3.2. Підключення ЦР із інтерфейсом RS-232 

3.3. Підключення ЦР із оптоволоконним послідовним інтерфейсом. 

3.4. Підключення ЦР, які використовують стандарт Ethernet  

 

Змістовий модуль 2 Цифрові пристрої захисту та автоматики 

 

Тема 5 Загальна характеристика цифрових пристроїв захисту та 

автоматики 

1. Структурна схема цифрового пристрою РЗА. 

2. Перетворення аналогових сигналів. 

3. Вхідні бінарні сигнали. 

4. Перетворення та зберігання інформації в цифровому пристрої РЗА 

Тема 6 Вибір параметрів спрацювання дистанційних захистів фірми 

SIEMENS 

Тема 7 Цифрові захисти трансформаторів 

1. Загальна характеристика цифрових захистів трансформатора. 

2. Диференціцйний захист трансформатора. 

3. Максимальний струмовий захист від надструмів зовнішніх к.з.. 

4. Захист трансформатора від перевантажень. 

5. Функція резервування відмови вимикача. 

Тема 8 Аналіз аварійних ситуацій і вимоги до протиаварійної 

автоматики. Призначення та види протиаварійної автоматики. Принципи дії 

і засоби протиаварійної автоматики. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма денна скорочена форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 

л пр. лаб інд с.р. л пр лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Структура і функціональні елементи систем релейного 
захисту і автоматики (РЗА)  

Тема 1 Етапи 

розвитку РЗА, їх 
функціональні 

особливості, 
переваги, недоліки 
 

7 2 - 2 - 6 7 2 - 2 - 6 

Тема 2 
Функціональні 

особливості РЗА, 
переваги, недоліки 

7 2 - 2 - 6 7 2 - 2 - 6 

Тема 3 Структура 
апаратного 

забезпечення МП 
РЗА 

9 2 - 4 - 8 9 2 - 2 - 8 

Тема 4 

Використання 
цифрового реле в 

системах керування 
й моніторингу 

9 2 - 2 - 8 9 2 - 2 - 8 

Змістовий модуль 2 Цифрові пристрої захисту та автоматики 

Тема 5 Загальна 
характеристика 

цифрових пристроїв 
захисту та 

автоматики 

10 2 - 2 - 8 10 2 - 2 - 8 

Тема 6 Вибір 

параметрів 
спрацювання 

дистанційних 
захистів фірми 
SIEMENS 

10 2 - 2 - 8 10 2 - 2 - 8 
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Тема 7 Цифрові 
захисти 

трансформаторів 

10 2 - 2 - 8 10 2 - 2 - 8 

Тема 8 Аналіз 
аварійних ситуацій і 

вимоги до 
протиаварійної 

автоматики. 
Призначення та види 

протиаварійної 
автоматики. 

Принципи дії і 
засоби 

протиаварійної 
автоматики 

10 4 - 2 - 8 10 4 - 4 - 8 

Разом  96 18 - 18 - 60 96 18 - 18 - 60 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р) - - - - - - - - - - - - 

Семестровий 

контроль:  
диф. залік 

9 - - - - 9 9 - - - - 9 

Усього годин за 
модулем 1 

105 18 - 18 - 69 105 18 - 18 - 69 

 

Примітка: модуль 1 – семестр 8. 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   

2   

...   

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   

2   

…   
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6. Теми лабораторних робіт 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Модуль 1  

1 Дослідження реле максимального струму 2 

2 Дослідження електромагнітного реле напруги 
РН-53 

2 

3 Дослідження індукційного реле РТ-81 4 

4 Дослідження реле часу з анкерним механізмом 4 

5 Дослідження роботи магнітного пускача з тепловим реле й 
АВР 

2 

6 Захист і автоматика електродвигунів напругою 

до 1 кВ 

2 

7 Захист електродвигуна від зниження напруги 2 

 Усього годин за модулем 1 18 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1  

1 Аналіз систем захисту провідних фірм 6 

2 Розподілена концепція побудови багаторівневої системи 

релейного захисту й автоматики на базі 

багатофункціональних мікропроцесорних пристроїв 

6 

3 Блок індикації. 8 

4 Послідовний інтерфейс 8 

5 Підключення ЦР із оптоволоконним послідовним 

інтерфейсом 

8 

6 Перетворення та зберігання інформації в цифровому 

пристрої РЗА 

8 

7 Функція резервування відмови вимикача 8 

8 Засоби протиаварійної автоматики 8 

 Усього забезпечення аудиторних занять * 60 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р) - 

 Забезпечення семестрового контролю:  9 

 Усього годин за модулем 1 69 

 

Примітка: * − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку 

до лекцій, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи. 
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8.  Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні; методи 

закріплення матеріалу та методи по виробці умінь та навичок (розв’язання 

тестових завдань, відповіді на питання), лабораторні роботи, самостійна робота 

студентів. 

 

9. Методи контролю 

Контрольні роботи, опитування, тестування, диф. залік. 

 

10.  Розподіл балів, що отримують студенти 

Модуль 1 

Вид занять Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Лаб.роб. 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Поточн. 

контр.: 
реферат         

 

 
8 

10 
 

40 

опитування         

ін. види 

поточн. контр. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Усього         100 

 
Т1, Т2 ... Т8 – теми. 

 



11 
 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 

можливістю 
повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Методи та засоби захисту електрообладнання» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» / Укладачі : В. В. Найда, Н. В. Рилова – 

Кременчук : видавничий відділ КрНУ, 2019. – 41 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Методи та засоби захисту електрообладнання» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва» / Укладачі : В. В. Найда, Н. В. Рилова – Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2019. – 17 с. 

 



12 
 

  

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Алимов Ю. Н. Состояние и перспективы развития устройств релейной 

защиты и автоматики энергосистем / Ю. Н. Алимов, В. А. Сушко // 

Электротехника. – 1985. – № 8. – С. 3–5.  

2. Михайлов В. В. Микропроцессорные гибкие системы релейной защиты / 

В. В. Михайлов, Е. В. Кириевский, Е. М. Ульяницкий и др. – М. : 

Энергоатомиздат, 1988. – 240 с., ил. – Библиогр. : С. 238–240. – 5000 экз. –  

ISBN 5-283-01065-1.  

3. Манов Н. А. Надежность генераторных защит с использованием ЦВМ /  

Н. А. Манов // Тр. Коми филиала АН СССР. Вып. 26. – Сыктывкар : Коми 

филиала АН СССР, 1973. – С. 66–69.  

4. Дорогунцев В. Г. Использование ЦВМ для выполнения функций 

релейной защиты / В. Г. Дорогунцев, Л. Б. Кимальман, А. М. Федосеев и др. // 

Материалы Всесоюзного научно-технического совещания : Сборник. Релейная 

защита и автоматика энергосистем. – М. : Изд-во МЭИ, 1974. – С. 53–55.  

5. Гельфанд Я. С. Применение ЦВМ в качестве общедистанционных 
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