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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Автоматизовані 

системи контролю й обліку енергоресурсів» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки за ОС «магістр» зі спеціальності 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання проектування 

автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв (АСКОЕ) 

промислових об’єктів та житлового сектору, отримання практичних навичок 

розрахунку і вибору елементів АСКОЕ та відповідних програмних засобів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисциплінами, що забезпечують 

вивчення «Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії» є 

дисципліни бакалаврського циклу: «Основи метрології», «Теоретичні основи 

електротехніки», «Електричні апарати», «Електропостачання промислових 

підприємств». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 

модулів: 

Змістовний модуль 1. «Загальна характеристика автоматизованих систем 

контролю та управління» 

Змістовний модуль 2. «Будова та принципи проектування сучасних 

АСКОЕ» 

Змістовний модуль 3. «Підвищення енергоефективності промислових 

об’єктів із використанням АСКОЕ» 

Змістовний модуль 4. «АСКОЕ у житловому секторі» 

Змістовний модуль 5. «Розрахунок економічного ефекту від 

впровадження АСКОЕ енергоємних виробництв» 

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, лабораторні 

заняття, самостійна робота. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Автоматизовані 

системи комерційного обліку електроенергії» є формування знань з питань 



проектування автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів 

(АСКОЕ) промислових об’єктів та житлового сектору. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Автоматизовані 

системи комерційного обліку електроенергії» є набуття теоретичних та 

практичних навичок, які дають змогу самостійно здійснювати проектну 

діяльність: розрахунок і вибір необхідних засобів автоматизації та 

відповідного програмного забезпечення, налаштування параметрів 

програмного забезпечення АСКОЕ. 

 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

  



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. «Загальна характеристика автоматизованих 

систем контролю та управління» 

 Тема 1. Загальна характеристика автоматизованих систем контролю та 

управління. 

 Тема 2. Нормативна база АСКОЕ. 

Змістовний модуль 2. «Будова та принципи проектування сучасних 

АСКОЕ» 

 Тема 3. Архітектура та структура АСКОЕ. 

 Тема 4. Датчики технологічних даних. 

 Тема 5. Пристрої збору даних. 

 Тема 6. Пристрої передачі даних. 

 Тема 7. Пристрої обробки даних. 

 Тема 8. Стандартні технічні рішення побудови АСКОЕ. 

Змістовний модуль 3. «Підвищення енергоефективності промислових 

об’єктів із використанням АСКОЕ» 

 Тема 9. Енергетичний аудит і моніторинг в АСКОЕ. 

 Тема 10. Оптимізація технологічної витрати енергії із використанням 

АСКОЕ. 

Змістовний модуль 4. «АСКОЕ у житловому секторі»  

 Тема 11. 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 строку 

окупності. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 
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4. Правила користування електричною енергією [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на лекціях і 

практичних заняттях, захист практичних робіт, комплекти тестових завдань 

для проведення поточного контролю, реферати, курсовий проект, іспит. 




