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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 42,2  

для денної форми навчання - не повністю  

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний 

 рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 2 
галузь знань: 14  

Електрична інженерія 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

Модулів - 2 
спеціальність: 141 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка»  
 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 5 4-й -й -й 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання____ 
Семестр 

Загальна кількість годин - 90 
-й 7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - самостійної 

роботи студента - 

Освітньо- 

кваліфікаційний  

рівень: 

молодший спеціаліст 

40 год. 16 год . 10 год. 
 Практичні 

4 год. год. год. 

Семінарські 

год. год. год. 

Лабораторні 
8 год. 2 год. 6 год. 

Самостійна робота 

38 год. год. 4 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

екз. залік 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета, програмою дисципліни «Основи релейного захисту» передбачається 

вивчення побудови схем захисту та автоматики електроустаткування систем 

електропостачання і має на меті підвищення рівня спеціалізації випускників 

коледжу в галузі енергетики для прискорення адаптації до роботи в умовах діючого 

підприємства  

Завдання: персонал, що виконує налагоджувальні роботи схем релейного 

захисту, повинен забезпечити підготовку або перепідготовку змонтованого 

електрообладнання (разом з вторинними пристроями) і успішне введення 

устаткування у експлуатацію. Від якості виконання робіт залежить ефективність і 

економічність безперервної роботи електроустаткування релейного захисту в 

процесі його використання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- вимоги до виконання пусконалагоджувальних робіт схем релейного захисту; 

- заходи по підготовці та проведенню робіт в схемах автоматики систем 

електропостачання; 

- перелік та порядок заповнення необхідної документації; 

- особливості проведення робіт в діючих установках; 

- набір приладів, які необхідні для проведення робіт і контролю під час 

експлуатації, принцип їх дії та особливості застосування; 

- фізико - технічні обґрунтування вибору установок захисту та методи вибору 

установок; 

- методику 1 схеми проведення різних операцій по налагодженню схем захисту 

електричних машин та апаратів; 

- загальні питання улаштування та експлуатації електричних станцій та 

підстанцій; 

- апаратуру розподільних пристроїв електричних станцій та підстанцій; 

- схеми комутації електричних станції та підстанцій; 

- організацію якісної технічної експлуатації електростанцій, підстанцій та схем; 

- оперативні підключення в електричній частині станцій та підстанцій; 

- методи ліквідації аварій в системах енергопостачання; 

- характер шкідливого впливу енергетичних об'єктів на оточуюче середовище 

та заходи захисту від нього; 

- вимоги що до безпечного проведення робіт; 

- загальну методику перевірки та налагодження схем релейного захисту і 

автоматики електропостачання. 

 

вміти: 

  



 

-  використовувати графіки навантажень для аналізу та планування роботи 

електропостачальної організації; 

- виконувати планово-попереджувальні та поточні ремонти та обслуговування 

енергетичного обладнання; 

- вибирати по каталогам, довідникам таіншій технічній літературі необхідні 

апарати, електричне обладнання та устаткування відповідного навантаження згідно 

з умовами експлуатації і застосування; 

- проводити випробування ізоляції, заземлюючих та захисних пристроїв; 

- користуватися засобами індивідуального захисту від ураження електричним 

струмом при роботі в умовах діючих підприємств; 

- виконувати оперативні переключення згідно з діючими правилами безпеки; 

- виконувати регламентні роботи по догляду за працюючим 

електрообладнанням електричних станцій та підстанцій; 

- читати і складати електричні схеми для виконання робіт; 

- виконувати роботи по налагодженню схем релейного захисту і автоматики 

електропостачання; 

- користуватися вимірювальними приладами при перевірці та налагоджені схем 

релейного захисту;  

- дотримуватись при виконанні робіт правил техніки безпеки; 

- складати тимчасові схеми для проведення різних налагоджувальнихробіт 

схем релейного захисту і автоматики електропостачання; 

- виконувати налагодження захистів, які часто застосовуються;  

- виконувати випробування ізоляції електроустаткування 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Призначення релейного захисту. Апаратура, що 

використовується в схемах захисту (2.1.5.01.01) 

Тема 1.1.Призначення релейного захисту. 

Види пошкоджень електричних мереж. Наслідки дії аварійних і ненормативних 

режимів (перенавантажень, струмів короткого замикання, тощо). Причини 

виникнення аварійних режимів, методи боротьби. 

Тема 1.2.Основні вимоги до релейного захисту, програма випробувань. 

Вимоги до систем релейного захисту і автоматики: швидкодія, селективність, 

чутливість, надійність. Перевірка пристроїв релейного захисту. Уставки захисту. 

Аналіз окремих видів захисту. Норми ПУЕ. Послідовність виконання робіт.Вимоги 

до нормативної та технічної документації  

Тема 1.3.Електромагнітні реле. 

Види реле в системах релейного захисту. Струмові реле. Реле напруги. Проміжні 

реле. Реле часу. Сигнальні реле. Спеціальні реле. Конструкція реле. Випробування і 

перевірка реле. Дослідження роботи індукційного реле.  



 

Випробування реле максимального струму (ЛP1). 

Тема 1.4.Магнітні пускачі, вимикачі, підсилювачі. 

Конструкція і призначення магнітних пускачів. Особливості використання. 

Вимикачі в системах електропостачання: повітряні, масляні, вакуумні, елегазові. 

Основні характеристики вимикачів. Використання підсилювачів в схемах релейного 

захисту. Виконання схемзахисту на безконтактних елементах.  

Тема 1.5. Трансформатори.  

Характеристики вимірювальних трансформаторів струму і напруги, сфера їх 

використання. Перевірка і випробування трансформаторів струму і напруги. 

Порівняння характеристик трансформаторів при виборі. Схеми включення  

вимірювальних трансформаторів струму і напруги в трифазних колах. 

 

Змістовий модуль2. Види релейного захисту (2.1.5.01.02)  

 

Тема2.1. Максимальний струмовий захист 

Принцип дії струмового захисту. Призначення і особливості схем максимального 

струмового захисту. Вибір установок максимального струмового захисту. Вибір 

установок максимального струмового захисту. Направлений максимальний 

струмовий захист. Струмова відсічка. Максимальний струмовий захист на 

напівпровідниках. Види максимального струмового захисту.Максимальний 

струмовий захистз незалежною витримкою часу. 

Максимальний струмовий захист з обмежено-залежною витримкою часу. 

Струмова відсічка в радіальній мережі. Її особливості, робота. Захисні 

характеристики. Зона дії струмової відсічки. 

Тема 2.2.Диференційний захист. 

Принцип дії диференційного струмового захисту. Схеми порівняння струмів. 

Вибір установок, вплив струму небалансу. Визначення коефіцієнту чутливості 

диференційованого струмового захисту. 

Тема 2.3. Дистанційний захист. 

Призначення окремих органів дистанційних систем захисту. Призначення 

пускових дистанційних органів, органу напрямку, витримки часу, блокування. 

Установки величин спрацювання. 

Тема 2.4.Захист мінімальної напруги. 

Принцип і необхідність використання захисту мінімальної напруги. Сутність 

системи захисту. Вимоги до захисту. Елементна база. Схемні особливості та 

рішення. Комплексні випробування захисту мінімальної напруги. Високочастотний 

захист. 

Тема 2.5Захист від замикань на землю. 

Види замикань на землю. Захист від замикань на землю з великим струмом 

замикання. Захист від замикань на землю з малим струмом замикання.Захист в 

компенсованих і некомпенсованих мережах. 



 

Змістовий модуль 3. Релейний захист електрообладнання (2.1.5.02.01) 

 

Тема 3.1 Захист силових трансформаторів. 

Максимальний струмовий захист трансформаторів. Струмова відсічка для 

трансформаторів. 

Диференційний захист в витримкою часу. Диференційний захист за допомогою 

трансформаторів струму та реле з гальмовими обмотками. 

Випробування диференційного захисту. Вимірювання струмів небалансу, перевірка 

роботи захисту при роботі без навантажень. 

Принцип дії газового захисту. Схема газового захисту. Аналіз роботи схеми 

газового захисту. Перевірка газового захисту. 

Дослідження диференційного захисту - вибір уставок (ЛP2) 

Дослідження схеми захисту трансформатора (ЛРЗ). 

Тема 3.2.Захист ліній. 

Принцип дії захисту ліній. Максимальний струмовий захист ліній. Визначення 

зони дії струмової відсічки лінії. Диференційний захист ліній. Налагодження 

уставок максимального струмового захисту лінії. Максимальний струмовий 

направлений захист ліній від між фазних коротких замикань. 

Випробування максимального струмового захисту (ЛP4). 

Тема 3.3.Захист електродвигунів. 

Причини перенавантаження (збільшення струму) двигунів. Умови роботи 

електродвигунів. Визначення необхідності і виду захисту. Захист тепловими реле. 

Захист від перенавантаження струмовими реле. Визначення часу спрацювання 

окремих видів захисту, їх переваги та недоліки. Захист мінімальної напруги 

електродвигунів, вимоги до них. Схеми захисту мінімальної напруги двигунів в 

трифазних мережах. 

 

Змістовий модуль 4.Схеми автоматики систем електропостачання (2.1.5.02.02) 

 

Тема 4.1.Види пристроїв автоматики систем електропостачання. 

Види автоматичного управління. Загальні відомості. Призначення 

автоматичного повторного вмикання (АПВ). Вимоги ГІУЕ відносно АПВ. 

Виконання схем АПВ. Робота схеми АПВ однократної дії. 

Принцип дії пристроїв автоматичного вмикання резерву (АВР). 

Автоматичне управління схемою електропостачання підприємства. Захист 

мінімальної напруги в АВР. Схеми автоматичного вмикання АВР. Причини, які 

викликають аварії в системах електропостачання. 

Схеми пристроїв АВР для шин на підстанціях та трансформаторів. Вивчення 

схеми АВР. 

Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) і розвантаження струму (АРС). 

 



 

Тема 4.2.Контроль параметрів електропостачання. 

Контролювання величин струму і напруги. Контроль напрямку потужності. 

Схеми порівняння часу збігу. Контроль стану ізоляції складових частин 

електричних кіл в системах електропостачання. 

Тема 4.3.Мікропроцесорний релейний захист. 

Причини створення мікропроцесорних систем релейного захисту. Переваги й 

недоліки, перспективи розвитку мікропроцесорних систем. Структурна схема 

мікропроцесорного релейного захисту. 

 

Змістовий модуль 5.Джерела оперативного струму (2.1.5.02.03) 

 

Тема 5.1. Джерела змінного оперативного струму. 

Вимоги до джерел змінного струму. Вимірювальні трансформатори струму та 

напруги як джерела живлення. Переваги та недоліки джерел змінного струму.  

Тема 5.2.Джерела постійного оперативного струму. 

Вимоги до джерел постійного струму. Генератори, акумулятори, випрямлячі, їх 

переваги і недоліки. Схеми стабілізації оперативних струмів. Живлення 

мікропроцесорних систем релейного захисту. 

Тема 5.3.Прилади і пристрої в системах релейного захисту. 

Вимірювальні пристрої для використання в схемах релейного захисту. 

Загальні відомості про вимірювальні прилади, їх класифікація. Багатомежні прилади 

для вимірювання струмів та напруг. Особливості використання вимірювальних 

приладів різних систем. Схеми підключення приладів. 

Термоелектричні елементи і датчики, термопари, безконтактні вимірювачі 

температури. Електричні та електронні секундоміри. 

Апарати для регулювання струмів і напруг: струмообмежуючі реактори, подвоєні 

реактори, лінійно-регулювальні трансформатори. 

 

  



 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Література  

усього 

денна форма 

у тому числі 

 л п лаб інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовим модуль 1. Призначення релейного захисту. Апаратура, що 

використовується в схемах захисту (2.15.01.01)  

Вступ 1 1      

1.1. Призначення релейного захисту 1 1     411-412 [1] 

1.2.1. Вимоги до релейного захисту 1     1 412-413[1] 

1.2.2. Загальна програма випробування пристроїв 

релейного захисту~ 
2 2     Конспект 

1.3.1 Види реле в системах релейного захисту 2 2     
413-415[1] 

301-308[2] 

1.3.2. Особливості апаратури для схем релейного 

захисту 
2     2 Конспект 

1.5.3. Конструкція і схеми використання 

електромагнітних реле прямої дії 
1     1 415-416[1] 

1.3.4. Конструкція і характеристики реле 

струмових електромагнітних 
1     1 

415-418[1], 

52-55[4] 

1.3.5. Конструкція і принцип роботи реле 

миттєвої дії (реле напруги) 
1     1 

418-419[1], 

55-59[4] 

1.3.6. Конструкція та особливості індукційного 

реле 
1     1 

419-421 [1], 

59-61 [4] 

1.3.7. Випробування реле (ЛP1) 2   2   
3віт, 47-58[3] 

 (71-77[3]) 

1.3.8. Конструкція і схеми використання реле 

напрямку потужності і реле диференційного 

захисту 

1     1 

421-423[1], 

63-65[4], 

65-79[4] 

1.3.9 Реле часу, вказівні реле, проміжні реле 1     1 
423-425[1], 

80-101, 

183-185[4] 

1.4.1, Магнітні пускачі 1     1 141-155[1] 

1.4.2. Вимикачі в системах електропостачання 1     1 239-267[1] 

1.4.3. Використання підсилювачів в схемах 

релейного захисту 
2     2 

Конспект, 

427-426[1] 



 

1.5.1.Вимірювальні трансформатори напруги в 

системах захисту 
2     2 

431, 273-276[1] 

106-108,358- 

368[4] 

1.5.2. Вимірювальні трансформатори струму в 

системах релейного захисту 
2     2 

269-272, 432- 
438[1], 

326-338[4] 
1.5.3. Схеми релейного захисту на безконтактних 

елементах 
2 2     5-18[6] 

Разом за змістовим модулем 1 38 10    26  

Змістовий модуль 2. Види релейного захисту (2.1.5.01.02) 

2.1.1. Максимальний струмовий захист 2 2     
438-442[1], 

295-298[4] 

2.1. 2. Вибір уставок максимального струмового 

захисту 
2 2     442-446[1] 

2.1.3. Направлений максимальний струмовий 

захист 
1 1     446-448[1] 

2.1.4. Струмова відсічка 1 1     
442-445[1], 

298-299[4] 

2.2.1. Диференційний струмовий захист 2 2     448-450[1] 

2.2.3 . Сфера і приклади використання схем 

диференційного захисту 
2     2 301-305[4] 

2.3. Дистанційні системи захисту 2     2 
311-314[6], 

311-315[4] 

2.4. Захист мінімальної напруги 2 2     
196-197, 

451[4], 295[6] 

Разом за змістовим модулем 2 16 10    6  

Змістовий модуль З. Релейний захист електрообладнання (2.1.5.02.01) 

 
3.1.1. Максимальний струмовий захист силових 

трансформаторів 
2 2     

451-452[1] 

553-555[2] 

295-298[6] 

3.1.2. Диференційний захист трансформаторів 

(ПР1) 
2  2    

452-454[1] 

305-308[4] 

3.1.3. Дослідження диференційного захисту - вибір 

уставок (ЛР2) 
2   2   

Звіт,  

164-168 [3] 

3.1.4. Газовий захист силових трансформаторів 2     2 
454-456[1] 

197[4] 

3.1.5. Дослідження схеми захисту 

трансформаторів (ЛРЗ)  
2   2   

Звіт, 211- 

215 [3] 

3.1.6.Захист від замикань на землю 2 2     
456-459[1], 

315-320[4] 

3.2.1. Максимальний струмовий захист лінії 2 2     
440-441, 

460- 461[1] 

3.2.2. Випробування максимального струмового 

захисту (ЛP4) 
2   2   

Звіт, 

15 7-164[3] 

3. 3.1. Максимальний струмовий захист 

електродвигунів 
1 1     461-464[1] 

3.3.2. Захист мінімальної напруги електродвигунів 1 1     295[7] 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Трансформатори струму і напруги в  

 системах захисту двигунів 
2     2 

164-174[2], 

358-368[7] 

Разом за змістовим модулем 3 22 12  6  4  

Змістовий модуль 4. Схеми автоматики систем електропостачання 

(2.1.5.02.02) 4.1.1. Види пристроїв автоматики систем 

електропостачання 
2 2     

464-465[1], 

476-477[4] 

 

002 2    464-465[1]. 

 476-477[4] 

4.1.2.Схеми автоматичного вмикання резерву 2     2 
465-467[1], 

498-510[4] 

4.1.3. Принцип дії АПВ 2 2     
467-469[1], 

 477-478[4] 

4.1.4. Схема АПВ одноразової дії (ПР2) 2   2    
469-471[1],  

478-482[4] 

4.1.5.Автоматичне частотне розвантаження  2      2  471-474[1] 

4.1.6. Автоматичнерозвантаження по струму 2     2 474-475[1] 

4.2.1. Контроль струму і напруги 2      2 133-138[6] 

4.2.2. Контроль напрямку потужності 2     2 138-139[6] 

4.2.3. Схеми порівняння часу збігу 2     2 142-165[6] 

4.3. Мікропроцесорний релейний захист 2 2     
Конспект 

Разом за змістовим модулем 4  20 10    10  

Змістовий модуль 5. Джерела оперативного струму(2.1.5.02.03) 

 
5.1. Джерела змінного оперативного струму. 2 2     

306-310[5], 

299-300[2], 

 

4 

2 

2    306-310[5], 

299-300[2], 

175 [4] 

5.2.1. Джерела постійного оперативного струму 

(акумуляторні батареї) 

 

1 1     

428-431[1], 

231-240[2], 

296-306[5], 

287-289[6], 

179-183[4] 

 

 
 

 

 

5.2.2 Перетворювачі постійної напруги 1 1     

80-90, 

197-199, 

289- 292[6] 

 
 

 

5.3.1. Вимірювальні прилади для використання в 

схемах релейного захисту 
1     1 

489-491[1] 

365-377[5] 

5.3.2. Апарати регулювання струму і напруги. 2 2     
276-278, 

346[1 ] 

Контрольна робота 2 2      

Разом за змістовим модулем 5 12 10    2  

Усього годин 90 40 4 8  38  
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6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальним планом не передбачено  

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1.3.7. Випробування реле 2 

2 
3.1.3. Дослідження диференційного захисту - вибір 

уставок 
2 

3 3.1.5. Дослідження схеми захисту трансформаторів 2 

4 3.2.2. Випробування максимального струмового захисту 2 

 Разом 8 

 

8. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Диференційний захист трансформаторів  

2 Схема АПВ одноразової дії  2 

 

9. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1.2.1. Вимоги до релейного захисту 2 

2 
1.3.2. Особливості апаратури для схем релейногозахисту 

2 

3 
1.3.3. Конструкція і схеми використання 

електромагнітних реле прямої дії 
2 

4 
1.3.4. Конструкція і характеристики реле струмових 

електромагнітних 
2 

5 
1.3.5. Конструкція і принцип роботи реле миттєвої дії 

(реле напруги) 
2 

6 1.3.6. Конструкція індукційного реле  2 

7 
1.3.8. Конструкція і схеми використання реле напрямку 

потужності і реле диференційного захисту 
2 

8 1.3.9. Реле часу, вказівні реле, проміжні реле 2 

9 1.4.1. Магнітні пускачі 2 

10 1.4.2. Вимикачі в системах електропостачання 2 

11 1.4.3. Використання підсилювачів в схемах релейного 2 



 

 

 

11. Методинавчання 

Основними методами навчання з дисципліни є:  

 словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

 наочні (ілюстрації, демонстрація слайдів, діаграм та схем); 

 лабораторні (практичні роботи, реферати, самостійна робота); 

 

12.Методи контролю 

Систематична перевірка знань та умінь при вивченні предмету дозволяє 

перевірити якість та доступність викладання, зробити необхідні висновки і внести якщо 

потрібно, відповідні корективи; направлені на підвищення засвоєння навчального 

матеріалу. 

Програмою передбачається поточна, періодична і підсумкова форми перевірки 

знань та умінь. 

 захисту  

12 

 

1.5.1. Вимірювальні трансформатори напруги в системах 

захисту 
2 

13 
1.5.2. Вимірювальні трансформатори струму в системах 

релейного захисту 
2 

14 2.1.2. Вибір уставок максимального струмового захисту 2 

15 
2.2.3. Сфера і приклади використання схем 

диференційного захисту 
2 

16 2.3. Дистанційні системи захисту 2 
17 3.1.4. Газовий захист силових трансформаторів 2 

18 
3.3.3. Трансформатори струму і напруги в системах 

захисту двигунів 
2 

19 4.1.2. Схеми автоматичного вмикання резерву 2 

20 4.1.5. Автоматичне частотне розвантаження  2 

21 
4.1.6. Пристрої, автоматичного розвантаження по 

струму 
1 

22 4.2.2. Контроль напрямку потужності 2 

23 4.2.5. Схеми порівняння часу збігу 2 

24 
5.3.1. Вимірювальні прилади для використання в схемах 

релейного захисту 
2 

 Разом 48 

  

10. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

 Навчальним планом не передбачено  
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Поточнаформаперевірки використовується в  період вивчення матеріалу 

постійно. Форми поточної перевірки: усне опитування, фронтальна бесіда, 

відповіді по картках, рішення задач:, захист лабораторних та практичних робіт тощо. 

Періодична перевірка здійснюється після проходження окремих розділів, 

передбачених програмою. Форми періодичної перевірки: аналіз виконання домашніх 

завдань, письмове опитування, контрольна робота, тощо. 

Підсумковий контроль здійснюється да залікових заняттях та під час аналізу 

обов’язкових контрольних робіт.  

Дуже важливим є проведення індивідуального своєчасного систематичного 

контролю, який повинен бути об’єктивним і неупередженим. 

Тому методи контролю зводяться до наступних: 

усне опитування, письмове опитування, фронтальна бесіда, захист лабораторних 

робіт, контрольна робота, тощо; 

 

13.Розподіл балів, які отримують студенти 

1. Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок 

студентів з навчальних дисциплін. При оцінюванні відповіді студента потрібно 

керуватися такими критеріями: 

1) повнота і правильність відповіді; 

2) ступінь усвідомленості, розумінню вивченого; 

3) мовленнєве оформлення відповіді. 

Відповідь студента мас бутизв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його уміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків.  

Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 

1) ґрунтовно і повно викладає, вивчений матеріал; 

2) виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки застосовує знання 

на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно 

складені; 

3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови.  

Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, 

що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в послідовності 

викладу, матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «З» ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних 

положень даної теми, але:.  

1) викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил, 

визначень; 

2) не вміє глибоко і переконливо обгрунтовувати свої думки і відчуває труднощі 

під час добору прикладів;  

3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленєвому оформленні.



 

 

Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 

Також оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє повне незнання чи 

нерозуміння матеріалу. 

       Позитивна оцінка («5», «4», «З») ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму відповідей, даних 

студентом протягом уроку та за активну роботу під час проведення заняття.  

2. Оцінювання письмових навчальнихробіт. 

Студенти виконують різні навчальні роботи з предмету: вправи розрахунки, 

різні види технічних диктантів, тощо. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується:  

1) ступінь самостійності студентів; 

2) етап навчання;   

4) обсяг роботи. 

При оцінюваннівиконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями:  

Оцінка «5» ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, якщо 

виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «З» ставиться, якщо виконано не менш як 

половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як половина завдань, 

або не виконано жодного завдання. 

3. Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рікставиться підсумкова оцінка. Вона е єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками.  

Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне попередніх 

оцінок. 

Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні  відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 

При виведенні підсумковоїоцінки перевага надається оцінкам, що відображають 

оволодіння студентами практичних навичок і вмінь. Підсумкова оцінка не може бути 

позитивною якщо лабораторні чи практичні роботи не захищені або мають оцінку «2» 

(нема заліку з лабораторних або практичних робіт). 
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14. Методичне забезпечення 

Посібники для  виконання самостійної роботи ,методичні вказівки для 

виконання лабораторних робіт, конспекти лекцій. 

 

15. Рекомендована література 

 Базова 

  

1. Л.Л.Коновалова, Л.Д.Рожкова, Электроснабжение промышленных 

предприятий и установок, М., Высшая школа, 1989 

2. А.Б.Барзан, Г.М.Пояркова. Лабораторные работы по релейной защите и 

автоматике. М.. Энергоатомиздат,  

3. Ю.О.Гаєвенко, Є.І.Малаховський, В.Я.Синельников, Пристрої релейного 

      захисту на напівпровідниках, К., Техніка, 1969 

 

Допоміжна 

4.  М.Ф.Поярков, Электрическое оборудование станций, М.-Л., Энергия, 1964 

 5. Справочник по релейной защите под общей редакцией Берковича М.А., М.-

Л., Госэнергоиздат, 1963 , 

6. А.А.Гопак, Эксплуатация электроустановок промышленных предприятий, К., 

Техніка, 1986 . 
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