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Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи 

обліку енергії» для бакалаврів спеціальності 141 "Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка" / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», кафе-

дра електротехніки – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 13 с. 

Розробник – к.т.н., доцент Дрешпак Н.С. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студен-
тів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внут-
рішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акреди-
тації освітніх програм у межах спеціальності. 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 141 "Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка"здійснено розподіл програмних результатів на-

вчання (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, до ди-

сципліни «Інформаційні системи обліку енергії» віднесено такі результати нав-

чання: 

В1 Визначати структурну побудову та функціональні можливості комп’ютерних систем 

обліку енергії 
 

 

Мета дисципліни – формуванні у майбутніх професіоналів компетенцій у 

галузі дисципліни «Інформаційні системи обліку енергії». 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим крите-

рієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 

ПРН 
шифр ДРН зміст 

В1 В1.1 Аналізувати концепцію побудови та функціональні можливості 

автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергори-

нку України 

 В1.2 Обґрунтовувати вибір трансформаторів струму та напруги у вимі-

рювальних схемах згідно вимогам ПУЕ  

 В1.3 Визначати похибку вимірювальних комплексів, виконаних на базі 

індукційних або цифрових лічильників електроенергії 

 В1.4 Порівнювати характеристики індукційних та електронних лічиль-

ників електроенергії, їх структури та алгоритми роботи 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Основи метрології та електрич-

них вимірювань 

Комбінувати методи емпіричного і теоретичного дослі-

дження для пошуку шляхів зменшення втрат електричної 

енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні 

та використанні. 

Обчислювальна техніка та про-

грамування 

Використовувати інформаційні і комунікаційні техноло-

гії  
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4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид навча-

льних за-

нять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 80 12 68   6 74 

практичні 40 6 34   4 36 

лабораторні - - -   - - 

семінари - - -   - - 

РАЗОМ 120 18 102   10 110 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

В1.1 ЛЕКЦІЇ 80 

1.Вступ. Концепція побудови автоматизованих систем обліку.  

2. Призначення, мета створення та задачі систем обліку енергії.  

3. Вимоги до інформаційних систем обліку енергії.  

4. Архітектура інформаційних систем обліку енергії.  

5. Вимірювальний рівень інформаційних систем обліку енергії.  

6. Основи верифікації даних.  

7. Рівень обробки даних та управління.  

8. Комунікаційне середовище інформаційних систем обліку енергії.  

В1.4 9.Порівняльна характеристика індукційних та електронних лічиль-

ників. Структури лічильників та алгоритми їх роботи. 

 

10. Засоби автоматизації віддаленого доступу до інформації.  

   

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 40 

В1.1 1. Особливості  підключення лічильників електроенергії до мережі.  

В1.2 2. Вибір трансформаторів струму і напруги у вимірювальних схе-

мах. Вимоги ПУЕ щодо режимів роботи вимірювальних трансфор-

маторів. 

 

В1.3 3. Розрахунок похибки вимірювання активної електроенергії в умо-

вах експлуатації. 

 

В1.4 4. Порівняльний аналіз індукційних та електронних лічильників 

електроенергії. Вибір моделей лічильників за заданими критеріями. 

 

РАЗОМ 120 
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна 

(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав під-

сумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організа-

цію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
навчальне 

заняття 

засоби діагности-

ки 
процедури 

засоби діагнос-

тики 
процедури 

лекції самостійна робота 

з теоретичних пи-

тань теми 

виконання під час 

самостійної роботи 

дома (участь у диску-

сії; захист) 

без участі сту-

дента 

визначення середньозва-

женого значення поточних 

оцінок (за наявності ре-

зультатів поточних конт-

ролів з усіх видів навчаль-

них занять не менше 60 

балів) 

контрольна робота 

за певним розділом 

(темою)  

виконання під час 

лекційних занять 

(перевірка) 

практичні самостійна робота 

з виконання прак-

тичних завдань  

виконання під час 

самостійної роботи 

дома (участь у диску-

сії; захист) 

комплексна кон-

трольна робота 

(ККР) під час 

заліку за бажан-

ням студента 

визначається  середньою  

оцінкою складових (конк-

ретизованих завдань) 

класні завдання за 

кожною темою 

виконання під час 

практичних занять 

(участь у дискусії; 

захист) 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визна-

чення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Лабораторні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального за-

вдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим 

опису кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може 

визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час ек-

замену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють клю-

чові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою скла-

дових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з ураху-

ванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складо-

вої опису кваліфікаційного рівня НРК. 
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6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контро-

лю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіці-

єнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для 6-го 

кваліфікаційного рівня за НРК  

 

 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відпо-

відальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні нау-

кові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері про-

фесійної діяльності 

та/або навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмисле-

на. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й недо-

статньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недоста-

тньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відпо-

відальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Уміння/навички 

 поглиблені когні-

тивні та практичні 

уміння/навички, май-

стерність та іннова-

ційність на рівні, не-

обхідному для 

розв’язання складних 

спеціалізованих за-

дач і практичних 

проблем у сфері 

професійної діяльно-

сті або навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати інфор-

мацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з неточно-

стями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до фахі-

вців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень, влас-

ного досвіду та аргу-

ментації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування да-

них; 

 спілкування з про-

фесійних питань, у 

тому числі інозем-

ною мовою, усно та 

письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відпо-

відальності і автономії 

Показник 

оцінки  

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати пропози-

ції 

Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними 

хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 

хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна кому-

нікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна кому-

нікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири ви-

моги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна кому-

нікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комуні-

каційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комуні-

каційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 

вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління склад-

ною технічною або 

професійною діяль-

ністю чи проектами; 

 спроможність не-

сти відповідальність 

за вироблення та ух-

валення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або нав-

чальних контекстах; 

 формування су-

Відмінне володіння компетенціями менеджменту особи-

стості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, позна-

чена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життє-

ві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особи-

сту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в непередбачу-

ваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями норма-

95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відпо-

відальності і автономії 

Показник 

оцінки  

джень, що врахову-

ють соціальні, науко-

ві та етичні аспекти; 

 організація та кері-

вництво професій-

ним розвитком осіб 

та груп; 

 здатність продов-

жувати навчання із 

значним ступенем 

автономії 

тивної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту особис-

тості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту особис-

тості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту особис-

тості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

На навчальних заняттях студенти повинні мати: ґаджети з можливістю 

підключення до Інтернету; перевірений доступ до застосунків Microsoft Office: 

Teams, Moodle; Zoom; інстальований на ПК та /або мобільних ґаджетах пакет 

програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); активований акаунт універ-

ситетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. На практичних заняттях 

необхідно мати засоби  для автоматизації математичного обчислення (кальку-

лятори або інше). 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базова 

1. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енер-

горинку України // Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбере-
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ження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України від 17 квітня 2000 року 

№ 32/28/28/276/75/54. 

2. Дрешпак Н.C. Інформаційні системи обліку енергії. Методичні вказівки до вико-

нання практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050701 Електротехніка та елек-

тротехнології /Н.C. Дрешпак; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т .-Д: НГУ, 2015. – 

18 с. 

Додаткова 

1. Загальні технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптово-

го ринку електричної енергії України // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії Ук-

раїни, протокол від 24 вересня 2004 року № 12  

2. Правила користування електричною енергією // Затв. Постановою НКРЕ від 31 ли-

пня 1996 року № 28 у редакції Постанови НКРЕ від 17 жовтня 2005 року № 910 із змінами і 

доповненнями. 

3. Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року No311 

4. Закон України «Про ринок електричної енергії», з затверджений постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-

них послуг (НКРЕКП), від 14 березня 2018 року No 312 

5.Постанова НКРЕКП № 2364 від 09.12.2020 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
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