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1 Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

14 Електрична інженерія 
Вибіркова 

 
 

Модулів – 1 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 4-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання                                            

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

7-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,7 

самостійної роботи 

студента – 5,3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

16 год. - 

Практичні 

24 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 год. - 

Індивідуальні завдання: 

– 

Вид контролю: 

диференційний залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: вивчення властивостей та режимів роботи сучасних 

мікропроцесорних систем захисту електричних машин. 

Завдання: набуття знань щодо підвищення ефективності систем захисту 

електричних машин в умовах сучасного виробництва. 

знати: 

 – організацію заходів щодо забезпечення безаварійної роботи 

електричних машин; 

– способи реалізації інтелектуальних систем захисту електричних машин; 

вміти: 
 – застосовувати необхідні технології в процесі експлуатації 

інтелектуальних систем захисту електричних машин; 

 – застосовувати набуті знання з метою вдосконалення інтелектуальних 

систем захисту електричних машин.  

 

3 Програма навчальної дисципліни 

 

 Змістовий модуль 1.  

 Тема 1. Аналіз причин аварійності електричних машин 

Залежність причин аварійності від умов експлуатації електричних машин. 

Вплив параметрів якості електричної енергії на аварійність електричних 

машин. 

Тема 2. Cучасні системи та пристрої захисту електричних машин 

Нормативно-технічні аспекти побудови захисту електричних машин. 

Огляд та аналіз принципів побудови існуючих систем захисту. Порівняльні 

характеристики аналогових, електронних і мікропроцесорних систем захисту. 

Тема 3. Аналіз напрямків розвитку мікропроцесорних систем захисту 

електричних машин 

Елементна база та будова мікропроцесорних пристроїв захисту. 

Надійність та діагностика мікропроцесорних пристроїв. Проблеми 

електромагнітних впливів на мікропроцесорні пристроїв захисту електричних 

машин.  

Тема 4. Сучасні системи моніторингу та діагностики електричних машин 

Тенденції впровадження сучасних систем моніторингу та діагностики 

електричних машин. Огляд існуючих систем моніторингу та діагностики 

електричних двигунів і трансформаторів. 

Тема 5. Застосування інтелектуальних систем захисту за показниками 

якості перетворення електроенергії 

Показники якості перетворення енергії як критерії оцінювання режимів 

роботи електричних машин. Аналіз режимів роботи електричних машин при 

різних варіантах технічного стану та відхилень параметрів якості 

електроенергії. 

 

 



4 Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Аналіз причин аварійності 

електричних машин 
16 2 4 – – 10 

Тема 2. Cучасні системи та пристрої 

захисту електричних машин 
20 4 6 – – 10 

Тема 3. Аналіз напрямків розвитку 

мікропроцесорних систем захисту 

електричних машин 

30 4 6 – – 20 

Тема 4. Сучасні системи моніторин-

гу та діагностики електричних 

машин 

28 4 4 – – 20 

Тема 5. Застосування інтелектуаль-

них систем захисту за показниками 

якості перетворення електроенергії 

26 2 4 – – 20 

Разом за змістовим модулем 1 120 16 24 – – 80 

Усього годин  120 16 24 – – 80 

                                                                                                             

5 Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Розрахунок захисту електричної машини від 

міжфазних коротких замикань 

4 – 

2 Розрахунки диференціального захисту 4 – 

3 Розрахунки захистів від замикань на землю в 

статорній обмотці електричного двигуна 

2 – 

4 Розрахунки робочих уставок ступінчатих 

струмових захистів ліній від міжфазних коротких 

замикань з цифровими та аналоговими реле 

6 – 

5 Розрахунки параметрів спрацювання поздовжніх 

диференційних струмів захисту генераторів і 

двигунів 

6 – 

6 Введення уставок максимального струмового 

захисту (ANSI 50/51) в термінали SEPAM серій 20, 

40 і 80 

2 – 

 



6 Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Аналіз причин аварійності електричних машин 10 – 

2 Cучасні системи та пристрої захисту 

електричних машин 
10 

– 

3 Аналіз напрямків розвитку мікропроцесорних 

систем захисту електричних машин 
20 

– 

4 Сучасні системи моніторингу та діагностики 

електричних машин 
20 

– 

5 Застосування інтелектуальних систем захисту за 

показниками якості перетворення електроенергії 
20 

– 

 Разом  80 – 

 

7 Методи навчання 

 

Лекції, практичні заняття, консультації, індивідуальна робота.      

                                                                                       

8 Методи контролю 

 

 Контрольне опитування, виконання завдань для самостійного 

опрацювання.                                                                  

9 Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 

                       25%  – 2 бали; 

                       50%  – 4 балів; 

                       75%  – 6 балів; 

                       100%  – 8 балів. 

Наявність конспекту: 2 бали. 

Всього: 10 балів. 

Робота студентів на 

практичних та 

лабораторних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 12 х 2 = 24 бали. 

Виконання завдання: 1 х 6 = 6 балів. 

Всього: 30 балів.  

Поточний та підсумковий 

контроль 

Активність студента на практичних заняттях: 6 балів. 

Виконання для завдання самостійного опрацювання: 

      «відмінно» – 6 балів; 

      «добре»  – 5 бали; 

      «задовільно» – 4 бали. 

Контрольне опитування  – 18 балів. 

Всього: 60 балів.  
Всього 100 



10 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 

 

11 Рекомендована література 

 

1. Лашко Ю. В. Захист асинхронних двигунів за показниками якості 

перетворення енергії. Монографія / Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін – 

Кременчук : ЧП Щербатих А.В., 2010. – 200 с. 

2. Гемке Р. Г. Неисправности электрических машин / Р. Г. Гемке – 

Ленинград: Энергоатоиздат, 1989. – 235 с. 

3 .  Гуревич В. И. Микропроцессорные реле защиты. Устройство, 

проблемы, перспективы / В. И. Гуревич – Москва: Инфра-Инженерия, 2011. – 

336 с. 

4. Соловьев А. Л. Методические указания по выбору характеристик и 

уставок защиты электрооборудования с использованием микропроцессорных 

терминалов серии Sepam производства Schneider electric/ Методические 

указания с примерами / А. Л. Соловьев – Техническая коллекция Schneider 

Electric/ Выпуск 3, 2006. – 73 с. 

5. Попов М. Г. Методические указания по расчету продольной 

дифференциальной токовой защиты ANSI 87M. Выпуск № 40, 2011. – 31 с. 

 

 




