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ВСТУП 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі 
«Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми 
навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106/роз від 
13.07.2017 р. та відповідних нормативних документів.  

1. Пояснювальна записка 
1.1. Заплановані результати. 

Місце даної дисципліни  в системі професійної підготовки фахівця. 
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою в 

системі підготовки студентів за спеціальністю 141 «Енергетичний 
менеджмент», спеціалізацією: «Електротехнічні системи електроспоживання», 
яка формує їх фаховий рівень та надає методологічні основи з проведення 
наукових досліджень.  

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань 
сучасних концепцій, понять, методів та технологій автоматизації виробничих 
процесів, розробкою та обслуговуванням автоматизованих систем вимірювання, 
обліку та керування енерговикористанням. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 
- формування у студентів знань технології автоматизованих систем 

вимірювання, обліку та керування енерговикористанням; 
- формування у студентів знань основних принципів функціонування 

сучасних автоматизованих систем вимірювання, обліку та керування 
енерговикористанням; 

- формування у студентів знань технологічних вимог до засобів 
автоматизації систем вимірювання, обліку та керування енерговикористанням. 

- засвоєння студентами сучасних підходів до розв’язання задач 
обслуговування, ремонту та експлуатації автоматизованих систем вимірювання, 
обліку та керування енерговикористанням; аналізу, побудови та 
функціонування складних автоматизованих систем, а також управління цими 
системами. 

Компетентності, що формуються під час вивчення дисципліни: 
- Загальнонаукові компетенції. Здатність до наукового пізнання на основі 

системного, синергетичного підходів, використання інформаційно- 
комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

- Інструментальні компетенції. Знання законів, методів та методик 
проведення розрахунків технологічних параметрів автоматизованих систем 
вимірювання, обліку та керування енерговикористанням. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями, компетентність у пошуку, обробленні та 
критичному аналізі різних інформаційних джерел.  

- Загально-професійні компетенції. Знання фізичних методів побудови та 
аналізу моделей сучасних автоматизованих систем та принципів їх 
функціонування. Здатність критично сприймати і аналізувати чужі думки та 
ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми, проводити критичний аналіз 
власних матеріалів.  
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Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Системи 

вимірювання, обліку та керування енерговикористанням» є базою для вивчення 
таких дисциплін, як: «Енергетичний менеджмент», «Енергозабезпечення в 
технологічних процесах авіаційної галузі», «Забезпечення енергоощадності 
цивільних і промислових споруд» та інших. 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального  модуля, а саме:   
Модуль №1 "Автоматизовані системи контролю, обліку та 

управління енергоспоживанням", який є логічно завершеною, відносно 
самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 
передбачає проведення модульної контрольної роботі та аналіз результатів її 
виконання. 

Тема 1.1. Аналіз систем енергопостачання промислових підприємств 
за системами обліку енергоносіїв.  

Мета і задачі вивчення дисципліни «Системи вимірювання, обліку та 
керування енерговикористанням». Рівні обліку електричної енергії. Принципи 
обліку витрат теплової енергії, природного газу, стисненого повітря, пари, води. 

Тема 1.2. Вимоги до організації обліку електроенергії.  
Вимоги до обліку електричної енергії. Розрахунковий облік електроенергії. 

Розподіл втрат в електричній мережі між субабонентами. Місце встановлення 
електролічильників активної та реактивної енергії, згідно ПУЕ-86. Технічний 
облік електричної енергії на підприємстві.  

Тема 1.3. Вимоги до організації обліку теплової енергії. 
Вимоги до обліку теплової енергії. Порядок реєстрації приладів обліку 

теплової енергії в Державному реєстрі. Вимоги до основної відносної похибки 
тепло лічильника. Схеми підключення приладів обліку теплової енергії у 
відкритих та закритих системах теплопостачання. 

Тема 1.4. Вимоги до організації обліку газу.  
Вимоги до обліку газу. Витрата газу. Обчислювач витрати. Вузол обліку 

газу. Визначення кількості спожитого газу за приладами з автоматичною 
корекцією за температурою або за температурою і тиском. 

Тема 1.5. Прилади вимірювання та обліку, які використовуються в 
автоматизованих системах контролю та управління енергоспоживанням.  

Прилади вимірювання та обліку електроенергії. Облік електричної енергії 
на вводах розподільчих пристроїв 220, 110, 10, 6, 0,4 кВ. Прилади вимірювання 
та обліку теплової енергії. Прилади обліку теплової енергії: перетворювачі 
температури, перетворювачі тиску, водо лічильники, лічильники водяної пари, 
тепло лічильники. Принципи побудови витратомірів теплоносія: витратоміри 
змінного перепаду тиску, ультразвукові та тахометричні витратоміри.   

Тема 1.6. Канали зв’язку, які використовуються в автоматизованих 
системах контролю та обліку енергоспоживання.  
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Поняття каналу і лінії зв’язку. Поняття сигналу і носія сигналу. 

Детерміновані і випадкові сигнали. Модулювання і кодування сигналів. 
Системи багатоканального зв’язку. Принципи роботи інтерфейсів.  

Тема 1.7. Принципи управління системою енергопостачання. 
Принципи управління та задачі, що вирішуються автоматизованими 

системами. Структурна схема системи управління. Автоматизація управління 
системою електропостачання. 

Керуючі системи в пристроях електропостачання. Принципи побудови 
АСУЕ. Управляючі обчислювальні системи. Інформаційне, математичне та 
організаційне забезпечення АСУЕ.  

Тема 1.8. Автоматизована система комерційного обліку 
енергоресурсів "ТСУ Бджола".  

Пристрій збору даних (ПЗД) телемеханічної системи обліку "Бджола". 
Основні функції та технічні характеристики, принципи побудови. Архіватор 
"Бджола АР-1". Призначення, основні функції та технічні характеристики 
архіватора. Модуль збору інформації – призначення, основні функції, технічні 
характеристики та режими роботи, вимоги до вхідних і вихідних сигналів. 

Пристрій перетворення сигналів (модем) "Бджола УПС-1": основні 
функції, технічні характеристики, протоколи та формати передачі даних. 
Структура і склад першого рівня системи – рівня контролерів. Структура і склад 
другого рівня системи – рівня програмно-мережевого забезпечення. 
Універсальне програмне забезпечення для підприємств і електричних мереж 
"Енергооблік". 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної  дисципліни  
№ 

пор. 
 

Назва теми 
 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Усього Лекції Лаборатор/ 
заняття СРС  

1 2 3 4 5 6 
1 семестр 

Модуль №1 «Автоматизовані системи контролю, обліку та управління 
енергоспоживанням». 

1.1 Аналіз систем енергопостачання 
промислових підприємств за системами 
обліку енергоносіїв.. 

14 2 2 10 

1.2 Вимоги до організації обліку 
електроенергії. 

14 2 2 10 

1.3 Вимоги до організації обліку теплової 
енергії.  

14 2 2 10 

1.4 Вимоги до організації обліку газу. 14 2 2 10 
1.5 Прилади вимірювання та обліку, які 

використовуються в автоматизованих 
системах контролю та управління 
енергоспоживанням. 

15 2 2 11 
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1.6 Канали зв’язку, які використовуються в 

автоматизованих системах контролю та 
обліку енергоспоживання. 

17 2 2 13 

1.7 Принципи управління системою 
енергопостачання. 

15 2 2 11 

1.8 Автоматизована система комерційного 
обліку енергоресурсів "ТСУ Бджола". 

17 2 3 12 

1.9 Розрахунково-графічна робота 10 - - 10 
1.10 Модульна контрольна робота №1 5 1 - 4 

Усього за модулем №1 135 17 17 101 
Усього за 1 семестр 135 17 17 101 

Усього за навчальною дисципліною  135 17 17 101 
  
2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 
пор. 

Назва теми 
 

Обсяг навч. 
занять (год) 

Лекції СРС 
1 семестр 

Модуль №1 1 «Автоматизовані системи контролю, обліку та управління 
енергоспоживанням». 

1.1 Аналіз систем енергопостачання промислових підприємств за 
системами обліку енергоносіїв.. 

2 5 

1.2 Вимоги до організації обліку електроенергії. 2 5 
1.3 Вимоги до організації обліку теплової енергії.  2 5 
1.4 Вимоги до організації обліку газу. 2 5 
1.5 Прилади вимірювання та обліку, які використовуються в 

автоматизованих системах контролю та управління 
енергоспоживанням. 

2 7 

1.6 Канали зв’язку, які використовуються в автоматизованих 
системах контролю та обліку енергоспоживання. 

2 7 

1.7 Принципи управління системою енергопостачання. 2 6 
1.8 Автоматизована система комерційного обліку енергоресурсів 

"ТСУ Бджола". 
2 7 

1.9 Модульна контрольна робота №1 1 4 
Усього за модулем №1 17 51 

Усього за навчальною дисципліною 17 51 
2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 
пор. 

 
Назва теми 

Обсяг навчальних  
занять (год.) 

Лаборатор. 
заняття СРС 

1 семестр 
Модуль №1 1 "Автоматизовані системи контролю та обліку енергоспоживання" 

1.1 Дослідження системи енерговикористання промислового 
підприємства 

2 5 

1.2 Моделювання місць встановлення лічильників активної та 
реактивної енергії 

2 5 

1.3 Дослідження схем підключення тепло лічильників 2 5 
1.4 Дослідження інтерфейсу обміну даними автоматизованої 

системи комерційного обліку енергоресурсів. 
2 5 
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1.5 Використання універсального програмного забезпечення для 

підприємств і електричних мереж. 
2 5 

1.6 Робота з базовим та спеціалізованим програмним 
забезпеченням. 

2 5 

1.7 Дослідження інтерфейсу обміну даними автоматизованої 
системи контролю та обліку енергоносіїв RS-232 

2 5 

1.8 Дослідження інтерфейсу обміну даними автоматизованої 
системи контролю та обліку енергоносіїв RS-485 

2 3 

1.9 Моделювання поста управління системою електропостачання 1 2 
Усього за модулем №1 17 40 
Усього за навчальною дисципліною 17 40 

 
2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  
 

№ 
пор. Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг 
СРС 

(годин) 
1 2 3 

1 семестр 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 47 
2. Підготовка до лабораторних занять 40 
3. Виконання розрахунково-графічної роботи 10 
5. Підготовка до модульної контрольної роботи 4 

Усього за 1 семестр 101 
Усього за навчальною дисципліною 101 

 
2.4.1. Розрахунково-графічна робота 
Розрахунково-графічна робота (РГР) виконується в першому семестрі, відповідно до 

затверджених методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення 
теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального 
матеріалу з дисципліни «Автоматизовані системи контролю, обліку та управління 
енергоспоживанням». 

Конкретна мета РГР, в залежності від варіанту завдання, полягає в проведенні 
розрахунку технологічних параметрів автоматизованих систем контролю, обліку та 
управління енергоспоживанням. 

При виконанні РГР необхідно розробити структурну схему відповідних блоків, 
провести розрахунки інтенсивності вхідного інформаційного потоку, розрахувати 
пропускну здатність автоматизованої системи контролю, обліку та управління 
енергоспоживанням, на основі якої здійснити розрахунок технологічних параметрів й 
вибір системи зв’язку між відповідними блоками. 

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій при обов’язковій 
презентації перед аудиторією. 

Час, необхідний для виконання кожного домашнього завдання, складає 10 годин 
самостійної роботи. 

 
3. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
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3.2. Рекомендована література 

Базова література 
3.2.1. Коцар О.В. Автоматизовані системи контролю, обліку та управління 

енерговикористанням [електронне видання] /О.В.Коцар// Навч.посібн. – К.: КПІ ім. 
І.Сікорського, - Дніпро: Середняк Т.К.,2017. – 44с. 

3.2.2. Загальні  технічні  вимоги  до  Автоматизованої  системи  комерційного  обліку 
Оптового  ринку  електроенергії  України.  Ч.ІІ.  Система  точного  часу  та  підсистема 
забезпечення  синхронності  вимірювань  Автоматизованої  системи  комерційного  обліку 
Оптового ринку електроенергії України / Додаток 7(4) до Договору між членами Оптового 
ринку електроенергії  // Затв. Радою Оптового ринку електроенергії України, протокол від 
24.09.2004р. №12. 

3.2.3. Коцарь О.В., Мазан В.В. Применение унифицированного протокола передачи 
данных коммерческого  учета  электрической  энергии в АСКУЭ Головного оператора 
ОРЭ Украины // Энерг. и электрификация, 2005. – №2 – С.2 – 9. 

3.2.4. Клевцов А.В. Средства оптимизации потребления электроэнергии. – М.: 
СОЛОН-Пресс, 2004. – 240 с. 

3.2.5. Ожегов А.Н. Системы АСКУЭ. Часть 1 : учебное пособие. – Киров: ВГУ, 2006. 
– 102 с. 

 
Допоміжна література 

3.2.6. Современные цифровые счетчики учета электроэнергии. – М.: СОЛОН-Пресс, 
2008. – 86 с. 

3.3.7. Почаевец В.С. Автоматизированные системы управления устройствами 
электроснабжения железных дорог. – С.-Пб., 317 с. 

3.4.8. Баширов М.Г., Баширова Э.М., Буланкин Н.К. Экономика электропотребления 
в промышленности: учеб. пособие для вузов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004. – 156 с. 

3.2.9. Закладний О.М., Праховник А.В., Соловей О.І. Енергозбереження засобами 
промислового електропривода: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 404 с. 

3.2.10. Копытов Ю.В., Чуланов Б.А. Экономия электроэнергии в промышленности: 
Справочник. – М.: Энергия, 1978. – 120 с. 

3.2.11. Мамалыга В.М. Энергосбережение в системах электропривода. – К.: 
Энергетический центр ЕС в Киеве, 1995. – 86 с. 

3.2.12. Расчет и конструирование элементов электропривода / В.С. Яковенко и др. – 
М.: Энергогатомиздат, 1987. – 320 с. 

3.2.13. Экономия электроэнергии, воды и теплоты в жилых зданиях: Справочное 
пособие / Л.Д. Богуславский, М.А. Винокур, Л.А. Воробьев; под ред. Л.Д. Богуславского. 
– М.: Стройиздат, 1991. – 160 с. 

 
3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
3.3.1. Інструкція про порядок формування  кодів  якості  даних комерційного  обліку 

електроенергії / Разраб.: О.В.Коцар – керівн. розроб., Ю.О.Расько // Затв. ТОВ «УНВК-
ЕТУ», 03.05.2012. – 32 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.er.gov.ua/doc.php?c=13. 

3.3.2. Попередній  уніфікований  реєстр  даних  ІОК  ГО  ОРЕ  –  Режим  доступу  до 
ресурсу: http://www.er.gov.ua/doc.php?f=50. 

3.3.3. Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірювань в  
АСКОЕ ОРЕ України // Технічне завдання на 170 листах з додатками. [Електронний 
ресурс]–Режим доступу: 
http://www.er.gov.ua/doc.php?c=13&wid=8c816a267d311b8a2898a5c94432725c. 

http://www.er.gov.ua/doc.php?c=13
http://www.er.gov.ua/doc.php?f=50
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ 

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 
4.1. Методи контролю  та схема нарахування балів. 

 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах 
відповідно до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 
1 семестр  

Мах 
кількість 

балів 
 

Модуль №1 

Вид навчальної роботи Мах 
кількість балів 

Виконання та захист лабораторної роботи: 
9х5 

 
45 

 
 

Виконання та захист розрахунково-графічної роботи 13 
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 

студент має набрати не менше 35 балів 
Виконання модульної контрольної роботи №1 30 
Усього за модулем №1 88 
Семестровий екзамен 12 
Усього за дисципліною 100 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за 

них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  
в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах Оцінка 
за національною 

шкалою 

Виконання 
лабораторної 

роботи  

Виконання та 
захист РГР 

Виконання 
модульної 

роботи 
5 12-13 27-30 Відмінно 
4 10-11 23-26 Добре 
3 8-9 18-22 Задовільно 

менше 3 менше 8 менше 18 Незадовільно 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 
відомості модульного контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 
підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою 
заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Оцінка за 
національною шкалою 

79 - 88 Відмінно 
66 - 78 Добре 
53 - 65 Задовільно 
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Менше 53 Незадовільно 

 
4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною 
шкалою (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 
Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 
національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної 
рейтингової оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за національною 
шкалою  Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною 

шкалою 
79 - 88 Відмінно  11-12 Відмінно 
66 - 78 Добре  9-10 Добре 
53 - 65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 
 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у 
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 

82-89 

Добре 

В Дуже добре 
(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 

67-74 
Задовільно 

D Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ Незадовільно 
(з можливістю повторного складання) 

1-34 F Незадовільно 
(з обов'язковим повторним курсом) 

 
 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 
залікової книжки студента. 
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4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4. 10. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій оцінці.  

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 
диплома. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
№ 

прим. 
Куди 

передано 
(підрозділ) 

Дата  
видачі П.І.Б. отримувача Підпис 

отримувача Примітки 

      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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  (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності 

     
     
     
     
     
     
     
     

(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 
ваного 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     

 


