
Дисципліна Релейний захист та автоматика 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни “ Релейний захист та автоматика” є 

набуття майбутніми фахівцями знань з таких дисциплін: вища 

математика, фізика, теоретичні основи електротехніки, монтаж та 

експлуатація електрообладнання, електричні машини, інформаційні 

технології. 

Що буде вивчатися 

Загальні питання релейного захисту. Захист ліній. Струмові захисти. 

Види струмових захистів. Максимально-струмовий захист. Схеми 

з'єднання трансформаторів струму і реле. Струмовий захист 11 нульової 

послідовності. Струмові відсічки. Миттєві струмові відсічки. Відсічки з 

витримкою часу. Струмовий направлений захист. Реле направлення 

потужності. Схема включення реле направлення потужності. 

Направлений струмовий захист нульової послідовності. Направлена 

струмова відсічка. Направлена струмова відсічка нульової послідовності. 

Дистанційний захист. Призначення. Принцип дії. Вибір зон 

спрацьовування. Основні органи дистанційного захисту. Характеристика 

реле опору. Індукційні і напівпровідникові реле опору. Включення реле 

опору. Пускові органи дистанційного захисту. Диференційний захист: 

принцип дії, види диференційного захисту. Схеми з циркуляцією струму 

і з врівноваженими напругами. Захист одиночних ліній. Поперечний 

диференційний захист. Захист паралельних ліній. "Мертві зони". 

Каскадна дія захистів. Високочастотний захист. Направлений захист. 

Диференційно-фазний захист. Організація високочастотного каналу 

зв'язку 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “ Релейний захист та автоматика ” є досить 

важливою у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 

практичних навиків, без засвоєння дисципліни “ Релейний захист та 

автоматика ” не можлива повноцінна підготовка спеціаліста за фахом. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, 

силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв 

захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній діяльності.  

3. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та 

автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній діяльності.  

4. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.  

ПРН 5. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку 

електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних 

проблем у професійній діяльності.  

6. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери 

та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у 

професійній діяльності.  

9. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.  

17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і 

технічного обслуговування електромеханічних систем, 

електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  



спеціальні 

СК1. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 

автоматизованого проектування і розрахунків (САПР).  

СК3. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та мереж, 

електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг.  

СК4. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, 

роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та 

автоматики.  

СК5. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та 

автоматизованого електроприводу.   
СК6. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та 

розподілення електричної енергії.  

СК7. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням 

вимог законодавства, стандартів і технічного завдання.  

СК8. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог 

правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони 

навколишнього середовища.  

СК9. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування.  

СК10. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання 

про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці.  

СК11. Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах 

надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та 

електромеханічних системах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

іспит 

 
 

 

 

  


