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1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна заочна денна заочна 

Кількість кредитів 

Галузь знань 

14 «Електрична 

інженерія»  вибіркова 

5  

Модулів 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

(Електромеханічні 

системи автоматизації та 

електропривод) 

Рік підготовки: 
1 

Змістових модулів 
5-й 6-й 

5 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
Семестр 

КП 

Загальна кількість 

годин 
9-й 11-й 

150 Лекції 

Тижневих годин  

навчання 

аудиторних 

Освітній ступінь: 

магістр 

20 год. 8 год. 

2,5  Лабораторні роботи 

Тижневих годин  

самостійної роботи 

студента 

– – 

4,5  

Практичні роботи 

18 год. 8 год. 

Самостійна робота 

 

112 год. 134 год. 

Індивідуальні завдання: 

КП 

Вид контролю 

іспит 

 

співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 38/112=0,33; 

для заочної форми навчання – 16/134=0,12. 

  



2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування знань з питань проектування автоматизованих 

систем контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ) промислових об’єктів та 

житлового сектору, отримання практичних навичок розрахунку і вибору 

елементів АСКОЕ та відповідних програмних засобів. 

Завдання: набуття теоретичних та практичних навичок, які дають змогу 

самостійно здійснювати проекту діяльність: розрахунок і вибір необхідних 

засобів автоматизації та відповідного програмного забезпечення, 

налаштуванням параметрів програмного забезпечення АСКОЕ. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- структуру сучасних комп’ютерних систем контролю та управління; 

- види та принципи управління автоматизованими системами; 

- основні задачі та методи енергоаудиту; 

- задачі та методи моніторингу; 

- методи оптимізації технологічної витрати енергії; 

- класифікацію, конструкцію і типи пристроїв збору, передачі та 

обробки даних; 

- структуру автоматизованих систем контролю та обліку 

енергоресурсів промислових об’єктів та житлового сектору. 

вміти: 

- формувати технічне завдання на розробку автоматизованих систем 

контролю та обліку енергоресурсів ; 

- розробляти на структурному та функціональному рівні сучасні 

автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів; 

- здійснювати кваліфікований вибір необхідних засобів автоматизації 

та відповідного програмного забезпечення; 

- розробляти алгоритми або програми управління засобами 

автоматизації; 

- проводити енергетичний аудит енергоємних виробництв та 

проводити розрахунок економічного ефекту від впровадження АСКОЕ. 

  



3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. «Загальна характеристика автоматизованих 

систем контролю та управління» 

Тема 1. Загальна характеристика автоматизованих систем контролю та 

керування (АСК). Сучасний стан розвитку АСК. Основні поняття і 

визначення АСК. Задачі спеціалістів в галузі автоматизованих систем 

контролю та обліку енергоресурсів.* 

Тема 2. Нормативна база АСКОЕ. Сучасна нормативна база АСКОЕ. 

Вимоги до використання АСКОЕ та етапи її створення. Основні пункти 

правил користування електричною енергією. * 

Змістовний модуль 2. «Будова та принципи проектування сучасних 

АСКОЕ» 

Тема 3. Архітектура та структура АСКОЕ. Ієрархія автоматизованих 

систем контролю та управління. Структура сучасних комп’ютеризованих 

систем контролю та управління. Види та принципи управління. Побудова 

систем на базі однокристальних та одноплатних контролерів. Промислові 

комп’ютери. Надійність та діагностика систем управління. 

Тема 4. Датчики технологічних даних. Класифікація датчиків тиску, 

напору, температури, витрати. Конструкція і типи. Гальванічний зв’язок. 

Схемотехнічні рішення щодо побудови датчиків струму та напруги.* 

Метрологічні характеристики датчиків та каналів вимірювання. Правила 

встановлення та експлуатації датчиків. 

Тема 5. Пристрої збору даних. Класифікація пристроїв збору даних. 

Конструкція і типи пристроїв. Правила вибору, встановлення та експлуатації 

пристроїв збору даних. Основні типи та характеристики аналого-цифрових 

перетворювачів (АЦП). 

Тема 6. Пристрої передачі даних. Класифікація пристроїв передачі 

даних. Конструкція і типи пристроїв. Основні провідні та безпровідні типи 

передачі даних. Стандартні протоколи передачі даних та їх характеристики. 

Протокол RS-485 та Ethernet.* Правила вибору, встановлення та експлуатації 

пристроїв передачі даних. 

Тема 7. Пристрої обробки даних. Класифікація і типи пристроїв 

обробки даних. Інтегральні мікросхеми для аналізу параметрів потужності.* 

Програмне забезпечення верхнього рівня. Програмне забезпечення нижнього 

рівня. Побудова баз даних та їх обробка.* 

Тема 8. Стандартні технічні рішення побудови АСКОЕ. Типові 

структури побудови АСКОЕ. Приклад проектних рішень АСКОЕ 

підприємств регіону. 

Змістовний модуль 3. «Підвищення енергоефективності 

промислових об’єктів із використанням АСКОЕ» 

Тема 9. Енергетичний аудит і моніторинг в АСКОЕ. Основні етапи 

енергетичного аудиту. Методологія енергоаудиту. Регресивний аналіз. 

Аналіз потоків енергії. Оцінка споживання енергоресурсів. Звіт по 

енергоаудиту. Задачі моніторингу. 



Тема 10. Оптимізація технологічної витрати енергії із використанням 

АСКОЕ. Метод оптимізації розподілу реактивних потужностей. Заявлена і 

фактична потужність. Багатотарифність використання електроенергії. 

Оперативний контроль активної і реактивної потужності в 3-хвилинному 

циклі опитування. Вимір гармонійного складу напруги живлення. 

Змістовний модуль 4. «АСКОЕ у житловому секторі»  

Тема 11. АСКОЕ у житловому секторі. Ієрархія автоматизованих 

систем контролю та управління енергоспоживанням у житловому секторі. 

Структура АСКОЕ житлового сектору. Рівень житлових будинків.* Рівень 

районного експлуатаційного управління.* Рівень дикерції єдиного замовника. 

Економічний ефект від впровадження АСКОЕ у житловому секторі. 

Змістовний модуль 5. «Розрахунок економічного ефекту від 

впровадження АСКОЕ енергоємних виробництв» 

Тема 12. Розрахунок економічного ефекту від впровадження АСКОЕ 

енергоємних виробництв.  

Тема 13. Методи оцінки інвестицій в АСКОЕ. Розрахунок капітальних 

вкладень. Розрахунок показників надійності.* Розрахунок експлуатаційних 

витрат. Розрахунок строку окупності. 

 
* – матеріали, що виносяться на самостійне опрацювання. 

  



4 Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

денна / заочна 

Усього Л. П. Лаб. Інд. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. «Загальна характеристика автоматизованих 

систем контролю та управління» 

Тема 1. Загальна характеристика 

автоматизованих систем 

контролю та управління. 

Сучасний стан розвитку 

автоматизованих систем 

контролю та управління. Основні 

поняття і визначення 

комп’ютерних систем контролю 

та управління. Задачі спеціалістів 

в галузі автоматизованих систем 

контролю та обліку 

енергоресурсів.* 

10 2/1 0/0 – 6/8 

Тема 2. Нормативна база АСКОЕ. 

Сучасна нормативна база АСКОЕ. 

Вимоги до використання АСКОЕ 

та етапи її створення. Основні 

пункти правил користування 

електричною енергією.* 

10 2/0 0/0 – 6/8 

Разом за змістовним модулем 1 20 4/1 0/0 – 12/16 

Змістовний модуль 2. «Будова та принципи проектування сучасних 

АСКОЕ» 

Тема 3. Архітектура та структура 

АСКОЕ. Ієрархія 

автоматизованих систем 

контролю та управління. 

Структура сучасних 

комп’ютеризованих систем 

контролю та управління. Види та 

принципи управління. Побудова 

систем на базі однокристальних 

та одноплатних контролерів. 

Промислові комп’ютери. 

Надійність та діагностика систем 

управління. 

20 2/1 1/1 – 15/17 



Тема 4. Датчики технологічних 

даних. Класифікація датчиків 

тиску, напору, температури, 

витрати. Конструкція і типи. 

Гальванічний зв’язок. 

Схемотехнічні рішення щодо 

побудови датчиків струму та 

напруги.* Метрологічні 

характеристики датчиків та 

каналів вимірювання. Правила 

встановлення та експлуатації 

датчиків. 

15 2/0 1/0 – 11/13 

Тема 5. Пристрої збору даних. 

Класифікація пристроїв збору 

даних. Конструкція і типи 

пристроїв. Правила вибору, 

встановлення та експлуатації 

пристроїв збору даних. Основні 

типи та характеристики аналого-

цифрових перетворювачів (АЦП). 

15 1/1 1/1 – 13/13 

Тема 6. Пристрої передачі даних. 

Класифікація пристроїв передачі 

даних. Конструкція і типи 

пристроїв. Основні провідні та 

безпровідні типи передачі даних. 

Стандартні протоколи передачі 

даних та їх характеристики. 

Протокол RS-485 та Ethernet.* 

Правила вибору, встановлення та 

експлуатації пристроїв передачі 

даних. 

15 1/1 1/1 – 13/13 

Тема 7. Пристрої обробки даних. 

Класифікація і типи пристроїв 

обробки даних. Інтегральні 

мікросхеми для аналізу 

параметрів потужності.* 

Програмне забезпечення 

верхнього рівня. Програмне 

забезпечення нижнього рівня. 

Побудова баз даних та їх 

обробка.* 

15 1/0 1/0 – 11/13 

Тема 8. Стандартні технічні 

рішення побудови АСКОЕ. 

Типові структури побудови 

АСКОЕ. Приклад проектних 

18 2/1 1/0 – 13/15 



 

  

рішень АСКОЕ підприємств 

регіону. 

Разом за змістовним модулем 2 98 7/4 6/3 – 76/84 

Змістовний модуль 3. «Підвищення енергоефективності промислових 

об’єктів із використанням АСКОЕ» 

Тема 9. Енергетичний аудит і 

моніторинг в АСКОЕ. Основні 

етапи енергетичного аудиту. 

Методологія енергоаудиту. 

Регресивний аналіз. Аналіз 

потоків енергії. Оцінка 

споживання енергоресурсів. Звіт 

по енергоаудиту. Задачі 

моніторингу. 

10 2/1 2/1 – 4/6 

Тема 10. Оптимізація 

технологічної витрати енергії із 

використанням АСКОЕ. Метод 

оптимізації розподілу реактивних 

потужностей. Заявлена і фактична 

потужність. Багатотарифність 

використання електроенергії. 

Оперативний контроль активної і 

реактивної потужності в 3-

хвилинному циклі опитування. 

Вимір гармонійного складу 

напруги живлення. 

14 2/0 2/1 – 6/10 

Разом за змістовним модулем 3 24 4/1 4/2 – 10/16 

Змістовний модуль 4. «АСКОЕ у житловому секторі» 

Тема 11. АСКОЕ у житловому 

секторі. Ієрархія автоматизованих 

систем контролю та управління 

енергоспоживанням у житловому 

секторі. Структура АСКОЕ 

житлового сектору. Рівень 

житлових будинків.* Рівень 

районного експлуатаційного 

управління.* Рівень дикерції 

єдиного замовника. Економічний 

ефект від впровадження АСКОЕ у 

житловому секторі. 

18 2/1 4/2 – 8/12 

Разом за змістовним модулем 4 18 2/1 4/2 – 8/12 



* – матеріали, що виносяться на самостійне опрацювання. 

 

3 Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна ф. Заочна ф. 

1 Розрахунок інтегральних показників 

споживаної електричної енергії одно- та 

трифазних споживачів за даними 

експериментальних вимірювань 

3 1 

2 Розрахунок та оцінка показників якості 

електричної енергії за даними 

експериментальних вимірювань 

3 1 

3 Розрахунок втрат електроенергії 

методом факторного аналізу 

2 1 

4 Розрахунок ефективності 

енергоефективних заходів. Оцінка 

потенціалу енергозбереження 

2 1 

5 Складання енергетичних балансів за 

видами паливно-енергетичних ресурсів 

2 1 

6 Розрахунок ефективності впровадження 

системи енергетичного менеджменту на 

підприємствіі 

2 1 

7 Оформлення звітів з енергетичного 

аудиту 

2 1 

8 Оцінка ефективності енергозберігаючих 

проектів шляхом розрахунку 

дисконтованого періоду окупності 

заходів 

2 1 

Усього годин 18 8 

Змістовний модуль 5. «Розрахунок економічного ефекту від 

впровадження АСКОЕ енергоємних виробництв» 

Тема 12. Розрахунок 

економічного ефекту від 

впровадження АСКОЕ 

енергоємних виробництв.  

6 1/1 2/1 – 2/4 

Тема 13. Методи оцінки 

інвестицій в АСКОЕ. Розрахунок 

капітальних вкладень. Розрахунок 

показників надійності.* 

Розрахунок експлуатаційних 

витрат. Розрахунок строку 

окупності. 

8 2/0 2/0 – 2/4 

Разом за змістовним модулем 5 14 3/0 4/1 – 4/8 

Усього годин 150 20/8 18/8 – 112/134 



4 Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна ф. Заочна ф. 

 Модуль 1 82 104 

1 Додаткове вивчення лекційного 

матеріалу 

40 72 

2 Підготовка до практичних занять 12 32 

3 Підготовка до тестових завдань та 

написання реферату 

30 – 

4 Виконання курсового проекту 30 60 

Усього годин 112 134 

 

9 Методи навчання 

Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

 

10 Методи контролю 

Опитування на лекціях і практичних заняттях, захист практичних робіт, 

комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати, 

іспит. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Види занять Максимальна сума балів 

Лекції 10 

Практичні заняття 30 

Поточний контроль: 

- тестові контрольні роботи: 

- змістовний модуль 1 

- змістовний модуль 2 

- змістовний модуль 3 

- змістовний модуль 4 

- змістовний модуль 5 

- самостійна робота щодо 

виконання практичних занять 

 

20 

4 

4 

4 

4 

4 

20 

 

Підсумковий контроль: 

- іспит 

 

20 

Усього 100 

 

  



Критерії оцінювання знань з курсового проекту 

вид контролю максимальний бал 

виконання курсового проекту: 

- розділ 1 (теоретичний) 

- розділ 2 (розрахунковий) 

- розділ 3 (аналітичний) 

- оформлення пояснювальної 

записки 

70 

20 

20 

20 

10 

Захист проекту 30 

Всього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, 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 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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