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Програманавчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати 
навчання 

       Необхідність вивчення даної дисципліни обумовлена фактором 

значущісті знань, 

пов’язаних з різноманітними засобами контролю параметрів технологічних 

процесів, для фахівців,  

діяльність яких орієнтована на розробку автоматизованих та комп’ютерно-

інтегрованих систем  

керування.   

     Мета навчальної дисципліни: Підготовка бакалавра здатного 

орієнтуватися у номенклатурі методів та засобів вимірювання і контроля 

базових  параметрів різних технологічних та фізичних процесів. 



       Предметом вивчення є технічні засоби, що входять до складу систем 

контроля автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих технологічних 

процесів. 

     Програмні компетенції 

      Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

      Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

      Здатність здійснення безпечної діяльності 

      Здатність збереження навколишнього середовища. 

      Здатність зберігати та приумножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і  досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу житть. 

     Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і 

мікропроцесорної техніки, в 

обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та 

комп*ютерно-інтегрованих 

технологічх.  

     Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі 

розуміння принципів їх 

роботи, аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з 

урахуванням вимог до системи 

автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби 

автоматизації та системи керування. 

     Здатність проектування систем автоматизації з врахуванням вимог 

відповідних нормативно-правових 

документів та міжнародних стандартів. 

     Здатність проектувати,виробляти, випробовувати, встановлювати та 

експлуатувати інформаційне обладнання комп*ютерно-інтегрованих систем 

обліку енергоносіїв, газу. води, теплової енергії в  

нафтогазовій галузі, промисловості, ЖКГ та на рухомих об*єктах. 

     Здатність проектувати, виробляти, налагуваджувати, та експлуатувати 

комп*ютерно-інтегровані засоби 

вимірювання ваги, сили, тиску, швидкості, прискорення та інших фізичних 

величин. 

     Здатність практично вирішувати питання, пов*язані з метрологічним 

забезпеченням виробничих процесів. 



     Здатність конструювати деталі та вузли перетворювачів тиску, ваги, сили, 

маси.. 

 

            Програмні результати навчання 

     Знати принципи роботи технічних засобів контролю та вміти 

обґрунтовувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урухуванням вимог до системи авто- 

метизації та експлуатаційних умов; мати навички налагоджування технічних 

засобів автоматизації 

 та систем керування. 

     Знати основні положення і вимоги основних Державних стандартів 

України (ДСТУ), що стасуються питань контроля параметрів 

автоматизованих технологічних процесів. 

     Знати основи сучасних методів та технологій виробництва елементів 

приладів та апаратів. 

     Знати основні полрження програм та методик випробування виробів галузі 

автоматизації та приладобудування. 

     Знати і володіти основами конструювання елементної бази мехатронного 

спектру приладів, апаратів, засобів контролю та регулювання. 

     Знати основні положення та методи конструювання приладів та апаратів 

контролю параметрів 

технологічних процесів.  

     Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання 

фізичних величин і основних  

технологічних параметрів для обгрунтування вибору засобів вимірювань та 

оцінювання їх метрологічних характеристик.  

     Вміти проводити середньої важкості натурні експериментальні 

дослідження, пов’язані з визначенням параметрів елементів виробів в різних 

умовах їх експлуатації. 

     Вміти конструювати деталі та складальні одиниці приладів  точної 

механіки.              

 

 Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній 

схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

 

     Дисципліни, які необхідні для формування у студентів бази для вивчення 

даної дисципліни: 

 



                                        ЗО7 Вища математика. 

                                        ЗО8 Фізика. 

                                         ЗО10 Комп’ютерна графіка. 

                                          ПО1 Електротехніка. 

                                          ПО4 Метрологія. 

                                          ПО8 Матеріалознавство. 

                                          ПО10 Інженерна графіка. 

                                          ПО12 Основи конструювання. 

                                           ПО13 Перетворювачи фізичних величин.     

       В якості дисциплін, які базуються на результатах навчання з даної 

дисципліни, слід вказати: 

                                          ПО6 Технічні засоби автоматизації. 

                                           ПО7 Проектування систем автоматизації. 

                                           ПО18 Теорія та проектування комп’ютерно      грова                                       

інтегрованих систем точної механіки. 

                                           ПО20 Виробнича практика 

                                           ПО21 Дипломне проектування. 

                                         

Зміст навчальної дисципліни 

        Вступ:   

                    Розділ 1. Методи та засоби вимірювання тиску 

     Тема1.1.Тиск та його фізична сутність.Одиниці виміру тиску. 

     Тема1.2.Види тиску.Шкала тисків. 

     Тема 1.3. Засоби вимірювання тиску.  

      Тема 1.4. Пружні перетворювачі  засобів вимірювання тиску, ваги і сили. 

     Тема 1.7.Тензорезисторні перетворювачі тиску 

     Тема 1.8 Вантажопоршневі манометри. 

     Тема 1.9.Особливості  вимірювання високого і надвисокого вакуум. 

                    Розділ 2. Методи та засоби визначення кількості рідини в ємності. 

      Тема 2.1.Манометричні методи визначення кількості рідини в ємності. 

      Тема 2.2. Динамометричні методи визначення кількості рідини в ємності. 

                      Розділ 3.Методи та засоби вимірювання витрат рідин і газів 

       Тема 3.1.Параметри потоку рідини (газу). 

       Тема 3.2.Витратоміри з звужуючими пристроями. 

       Тема 3.3.Витратоміри з рухомими тілами. Ротаметри. 

       Тема 3.4.Вихрові витратоміри. 



       Тема 3.5.Ультразвукові  витратоміри. 

                      Розділ 4.Методи та засоби вимірювання температури 

        Тема 4.1.Контактні методи і засоби вимірювання температури 

         Тема 4.2.Безконтактні методи і засоби вимірювання температури 

      

                                      

                                Навчальні матеріали та ресурси 

                                                   Базова література 

1. Автоматизація виробнгичих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. 

Пупена, В.М.Сідлецький, 

        С.М.Швед.—К.: Вид. Ліра-К, 2018. –378с.  

2. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС. -М.: 

Высшая школа, 1991._335 с. 

3. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: підручник  / Є.С. 

Поліщуек, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник та ін.; за ред. Проф. 

Є.С.Поліщука – Львів : Вид-во “Бескид Біт”, 2008. -618с. 

4. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических 

производств: Учебник для вузов. –М.: Машиностроение,  1983.  –424с. 

5. Лукінюк М.В. Технологічні вимірювання та прилади: Навч. Посіб. – К.: 

НТУУ “КПІ”, 2007. –436с. 

6. Преображекнский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: 

Учебник для вузов.- М.: 

      “Энергия,” 1978. -704с.  

7. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов,  Том первый. –М.: Гос. 

изд. физ.-мат. лит., 1960. -379с. 

                                        Додаткова література 

8. Андреева Е.В. Упругие єлементі приборов. –М.: Машиностроение, -
1981.- 390с. 

9. Гонек Н.Ф. Манометры.—Л.:Машиностроение, 1979. –173с. 

10. Грошковский Януш Техника высокого вакуума. –М.: Мир, 1975, --360с. 

11. Жоховский М.К. Теория и расчет приборов с неуплотненным поршнем.  
–М.: Изд-во стандартов, 1976. –330с. 

12. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. –
Л.: Машиностроение, 1989. --701с. 

13. Маковский Н.В. Автоматизация технологических процессов в 
деревообработке./Н.В. 

       Маковский—М.: Гослесбумиздат, 2002. –400с. 



14. Малиновский В.Д. Испытания аппаратуры и средств измерений на 
воздействие внешнего фактора. Справочник / Под ред. В.Д. 
Малиновского. –М.:Машиностроение, 1993. –576с.  

15. Проектирование датчиков для измерения механических величин. Под 
ред. Осадчего Е.П. 

–М.: Машиностроение, 1979. –480с. 

16. Соколов В.А. Автоматизация технологических процессов пищевой 
промышленности./ В.А. Соколов.—М.: Агропромиздат, 1991. –445с. 

17. Федяков Е.М. Измерение переменных давлений. –М.: Изд—во 
стандартов, 1982.—216с. 

18. Шишмарев В. Ю. Автоматизация технологических 
процесов./В.Ю.Шишмарев. –м.: Академия, 2012. –352с. 

 Зазначену літературу  можна знайти в бібліотеці університета.  

Зв’язок тем освітнього компаненту з наведеними матеріалами і ресурсами: 

     Вступ – [1, 4, 5, 6, 12, 13,  16, 18]. 

     Тема 1.1.—[ 3, 4, 5, 6, 9, 10 ]. 

     Тема 1.2.—[ 5, 6, 9, 10]. 

     Тема 1.3. – [3, 4, 5, 6, 9, 10,11, 12, 15, 17].  

     Тема 1.4 -- [7, 8,  15]. 

     Тема 1.5—[3, 7, 8,  15, 17 ]. 

     Тема 1,6 – [9, 11]. 

     Тема 1.7 – [ 5, 6,  10]. 

     Тема 2.1   – [ 4, 5, 6]. 

      Тема 2.2 – [4, 5, 6] 

     Тема 3.1 — [4, 5, 6, 12 ]. 

     Тема 3.2 – [4, 5, 6, 12]. 

     Тема 3.3 –[4, 5, 6, 12 ] 

     Тема 3.4 –[ 4, 5, 6, 12 ]. 

     Тема 3.5 – [4, 5, 6, 12]. 

     Тема 4.1 – [4, 5,  6, 12]. 

     Тема 4.2 – [ 4, 5, 6, 12]. 

      

 



 

Навчальний контент 

2. Методика опанування навчальної дисципліни 

                                                Лекції 

 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 Вступ 

        - Структура освітнього компаненту. 

         -Огляд технологічних процесів. 

         -Параметри технологічних процесів.                           

 

  Дидактичні засоби: 

 план лекції; 

 ДСТУ. 

 Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

   Література: [1, 4, 5, 12, 16, 18]. 
 

2 Розділ 1. Методи та засоби вимірювання тиску 

 
Тема 1.1. Тиск та його фізична сутність. Одиниці виміру тиску 

       Основні питання: 

            -- об’єкти виміру тиску; 

             -- гази та їх основні властивості; 

             -- рідини та їх основні властивості; 

 основне рівняння кінетичної теорії газу; 

 основні закони ідеальних газів; 

 основне рівняння гідростатики; 

 одиниці виміру тиску. 
       Дидактичні засоби: 

- план лекції 

        Завдання на СРС:  

        Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу        

доопрацювати матеріал лекції. 

         Література:[ 3, 4, 5, 6, 9, 10 ]. 

3 Тема 1.2. Види тиску. Шкала тисків. 

Основні питання: 

- абсолютний тиск та схеми його виміру; 

- надлишковий тиск та схеми його виміру; 

- вакууметричний тиск та схеми його виміру; 

- графічне подання видів тиску; 



- різниця тисків; 

- шкала тисків. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

             -    ілюстративний матеріал. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 

Література: [5, 6, 9,10]. 

4 Тема 1.3. Засоби вимірювання тиску 

Основні питання: 

     -- номенклатура засобів вимірювання тиску; 

     -- вимірювальні прилади; 

      --інформаційні перетворювачі тиску. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- довідники. 
Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 

Література: [3,4,5,6, 9]. 

5 Тема 1.4. Пружні перетворювачі засобів вимірювання тиску, ваги і сили . 

Основні питання: 

- мембрани і мембранні коробки; 

- трубчасті пружини; 

- оболонки; 

- сільфони; 

- стрижні; 

- балки; 

- кільця. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ілюстративний матеріал, 

- реальні пружні перетворювачі. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 

Література: [7,8 , 15]. 

6 Тема 1.5. Тензорезисторні перетворювачі тиску. Частина 1 

        —принципові  та структурні схеми тензорезисторних перетворювачів тиску 

(ТПТ); 

- тензорезистори; 

- електричні схеми ТПТ; 

- функції перетворення електричних схем. 

 



Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -    тензрезисторні перетворювачі тиску.. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 

Література:[3, 15, 17]. 

7 Тема 1.5. Тензорезисторні перетворювачі тиску. Частина 2. 

Основні питання: 

- розрахунок пружніх перетворювачів ТПТ ; 

--матеріали для пружніх перетвоювачів; 

--функції перетворення ТПТ. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -   реальні пружні перетворювачі. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 

Література: [7, 8, 15, 17]. 

8 Тема 1.6. Вантажопоршневі манометри. 

Основні питання 

-- принцип дії вантажопоршневих манометрів; 

-- огляд конструкцій вантажопоршневих манометрів; 

--робочі рідини вантажопоршневих манометрів; 

-- автоматичні задавачі тиску. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -   вантажопоршневі манометри МП 600 та МП2500 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 

Література [9, 11]. 

9 Тема 1.7. Особливості вимірювання високого та надвисокого вакуума 

Основні питання: 

- діапазони та шкали  високого та надвисокого вакууму; 

- особливості використання високого та надвисокого вакууму; 

- обладнання для створення високого та надвисокого вакууму; 

- засоби вимірювання високого та надвисокого вакууму. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -     перетворювачі вакууму. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 



- Література:  [5, 6, 10]. 

10           Розділ2. Методи та засоби визначення кількості рідини в ємності 

 

         Тема 2.1.Манометричні методи визначення кількості рідини в ємності 

Основні питання: 

    -- принципові схеми; 

    -- отримання функціональних залежностей. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -  презентаційні матеріали.. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 

Література: [4, 5, 6]. 

 Тема 2.2.Дінамометричні методи визначення кількості рідини в ємності 

Основні питання: 

-принципові схеми; 

--отримання функціональних залежностей при  

а) використання виштовхуючої сили; 

б) визначення ваги мірної ємності,. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ілюстративні матеріали. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу доопрацювати 

матеріал лекції. 

Література: [4, 5, 6]. 
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  Розділ 3       Методи та засоби вимірювання витрат рідин і газів 

 

           Тема 3.1. Параметри потоку рідини (газу) 

Основні питання: 

 параметри рідини (газу); 

 перелік основних параметрів потоку рідини; 

 режими течії рідини; 

 характеристичне число Рейнольдса; 

 дослід Рейнольдса; 

 епюри швидкості потоків рідини і їх рівняння; 

 тиск в потоці рідини; 

 поняття в'язкості; 

 

Дидактичні засоби: план лекції, таблиці в'язкостей рідин. 

Завдання на СРС: повторити матеріал лекції використовуючи свій конспек 
та слідуючу літературу [4, 5, 6, 12] 
 



12 Тема 3.2. Витратоміри з звужуючими пристроями  

Основні питання: 

  рівняння Бернуллі та його фізична сутність; 

  рівняння нерозривності потоку; 

  принципова схема витратоміра з звужуючим пристроєм. 

Дидактичні засоби: план лекції, демонстраційний стенд. 

Завдання на СРС: повторити матеріал лекції використовуючи свій конспек і 
вказану літературу [ 4, 5, 6, 12] 
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Тема 3.2. Витратоміри з звужуючими пристроями (продовження) 

Основні питання: 

 вивод рівняння витрати для середовищ, що не стискаються (рідина); 

  графіки зміни статичного тиску і швидкості потоку при звуженні; 

  кофіціант витрати; 

  методи відбору статичного тиску; 

 види звужуючих пристроїв;  

 

Дидактичні засоби:  

 план лекций; 

 реальні звужуючі пристрої.  

Завдання на СРС:  

Повторити матеріал лекції, використовуючи конспект лекцій і слідуючу 
літерату 
ру [ 4, 5, 6, 12] 

14 Тема 3.3. Витратоміри з рухомими тілами, Ротаметри 

Основні питання: 

 умови рівноваги твердих тіл в вертикальних потоках рідин і газів; 

 ротаметри, їх конструктивні особливості; 

 фактори, що впливають на чутливість ротаметрів; 

 основне функціональне рівняння та його трансформація; 

  можливі конструктивні зміни ротаметрів; 

  види поплавців (РГО); 

  галузі і особливості використання ротаметрів.  

 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 зразки ротаметрів. 
Завдання на СРС: повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній 
темі використовуючи свій конспект  лекцій та слідуючу літературу [ 4, 5, 6, 
12]. 

15 Тема 3.4. Вихрові витратоміри  

Основні питання: 

 фізика взаємодії потока і нерухомого твердого тіла, що перебуває в 

потоці; 



  фізика формування вихрових формацій при омиванні циліндра; 

  характеристичне число Струхала і дорожка Кармана; 

  засоби ідентифікації вихрових формацій; 

  фізика впливу отворів на утворення вихрових формацій. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

  ілюстративні матеріали. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [ 4, 5, 6, 

12]. 
16 Тема 3.5. Ультразвукові витратоміри  

Основні питання: 

 п'єзоелектричні матеріали; 

  прямий та зворотній п'єзоефект; 

  принципові схеми ультразвукових витратомірів; 

  основні аналітичні залежності; 

  галузі і умови застосування ультразвукових витратомірів; 

 метрологічні характеристики. 

 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

  зразки ультразвукових витратомірів (317лаб). 

Завдання на СРС:  

повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [ 4, 5, 6, 12]. 
17     Розділ 4. Методи та засоби вимірювання температури         

   
     Тема 4.1.Контактні методи і засоби вимірювання температури 
    
          Основні питання: 
     -- енергетичний стан речовини; 
    -- температура-як показник енергетичного стану речовини; 
    -- номенклатура методів та засобів вимірювання температури суцільних 
середовищ і твердих тіл; 
   -- термометри розширення; 
   -- термопарні засоби вимірювання температури; 
    --терморезисторні засоби вимірювання температури. 
 
        Дидактичні засоби: 
    --план лекції; 
    --зразки контактних термометрів. 
   Завдання на СРС: 

повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 



використовуючи   

свій конспект лекцій та слідуючу літературу [ 4, 5, 6, 12]. 
18 Тема 4.2. Безконтактні методи і засоби вимірювання температури  

 
          Основні питання:    
     -- особливості задач, пов’язаних з дистанційним визначенням 
температури; 
    -- фізика процеса дістанційного визначення температури твердих тіл і  
   суцільних середовищ; 
    -- номенклатура пірометрів; 
   -- пірометри повного випромінювання. 
      

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

  презентаційні матеріали. 

Завдання на СРС:  

повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи  

свій конспект лекцій та слідуючу літературу [ 4, 5, 6, 12]. 

                                              

                             Практичні заняття 

 

Основні завдання циклу практичних занять  

 привчити студентів використовувати встановлені ДСТУ технічні терміни і 

знати їх визначення; 

 привчити студентів використовувати встановлені ДСТУ умовні позначення 

фізичних величин; 

 навчити студентів орієнтуватися в видах тиску і одиницях його виміру, в 

методах визначення тиску; 

 підготувати студента до самостійного практичного конструювання 

перетворювачів тиску, ваги, маси і сили для сучасних автоматизованих 

технологічних процесів; 

 підготувати студента до роботи з обладнанням, яке створює (використовує) 

змінний тиск або високий (надвисокий) вакуум; 

 ознайомити студентів з окремими  положеннями методік  випробування 

манометрів на вплив зовнішніх впливаючих факторів. 

 

№ 

з/п 
Назва теми заняття  

1 Умовні позначення фізичних величин і одиниці їх виміру. 

2 Курсове проектування: структура КП; зміст пояснювальної записки, правила 

оформлення КП.. 

3 Конструювання тензорезисторних перетворювачів тиску. 

Контрольная робота 1. 



4 Конструювання тензорезисторних перетворювачів сили. 

5 Конструювання тензорезисторних  перетворювачів ваги. 

6 Розрахунок пристраїв для визначення кількості рідини в ємності.. 

Контрольна робота 2. 

7 Розрахунок звужуючого пристрою.. 

8 Розрахунок ротаметрів. 

9 Курсове проектування – перевірка КП. 

      

  3.  Самостійна робота студентів 

№ 

з/п 

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне 

опрацювання та посилання на навчальну літературу 

Кількість 

годин СРС    
                                                                                                                                                                                                     

1 Вступ : Види технологічних процесів по галузям виробництва 
Література: [1, 13, 16, 18]. 

4 

2  Вступ:. Параметри технологічних процесів 
Література: [4, 5, 6, 12]. 

4 

 
3 Тема 1.1. Тиск та його фізична сутність. Одиниці виміру 

тиску 
Література: [3, 4, 5, 6, 9, 10]. 

2 

4 Тема 1.2. Види тиску 
Література: [5, 6, 9, 10]. 

2 

5 Тема 1.4. Пружні перетворювачі засобів вимірювання тиску, 
ваги і сили 

Література: [ 7, 8, 15]. 

3 

6 Тема 1.5. Тензорезисторні перетворювачі тиску. 
Література: [3, 7, 8, 15, 17]. 

6 

7 Тема 1.6. Вантажопоршневі манометри 
Література: [9, 11]. 

2 

8 Підготовка до контрольної роботи № 1 3 

9 Тема 1.7.  Особливості вимірювання високого і надвисокого 
вакуума. 
Література: [5, 6, 10].  

2 

10 Теми 2.1 і 2.2: Методи та засоби визначення кількості рідини                                  
в ємності.  

 Література  [4, 5, 6] 

3 

11 Підготовка до контрольної роботи № 2 3 

12 Тема 3.1.Параметри потока рідини (газу) 

Література [4, 5, 6, 12] 

3 

13 Тема  3.2.Витратоміри з звужуючими пристроями  

Література [4, 5, 6, 12] 

3 

14 Тема 3.3.Витратоміри з рухомими тілами. Ротаметри 

Література.[4, 5, 5, 6, 12] 

3 

15  Тема 3.4. Вихрові витратоміри 

       Література  [4, 5, 6, 12]  

2 



16   Тема 3.5. Ультразвукові витратоміри 

        Література [4, 5, 6, 12] 

2 

17   Тема 4.1. Контактні методи вимірювання температури 

        Література [4, 5, 6, 12] 

2 

18   Тема 4.2. Безконтактні методи вимірювання температури 

         Література [4, 5, 6, 12] 

2 

 

Політика та контроль 

                                 7.Політика освітнього компонента 

       - Відвідування всіх занять студентами є обов’язковим. 

       - На кожному занятті робиться перекличка. 

        - Вітається позитивна і активна участь  (з відповідним бальним 

оцінюванням) студента в вирішинні питань на практичних заняттях.  

 
8.Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів                

навчання 

          

Рейтинг студента з освітнього компоненту складається з балів, які він отримує за: 

• роботу на практичних заняттях ;  

• виконання  двох експрес-контрольних робіт; 

• відповідь на екзамені. 

Система рейтингових балів 

1. Практичне заняття. 

– за умови доброї підготовки і активної роботи на практичному 

 занятті – 4 бали; 

– за умови активної роботи на практичному занятті, але з допомогою 

викладача – 2 бал; 

– відсутність на практичному занятті – (–2) бали. 

2. Експрес-контроль: 

–  повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) –  

5 балів; 

–  достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або 

повна відповідь з незначними неточностями – 4 бали; 

–  неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні 

помилки – 3 бали; 

–  незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) – 0 балів. 

Максимальна сума балів стартової складової дорівнює 60. Необхідною 

умовою допуску до екзамену є  стартовий рейтинг не менше 30 балів.  

На екзамені студенти виконують письмову  відповідь на питання в 

екзаменаційному білеті. Кожний білет містить два теоретичних питання і 



одне практичне.. Кожне теоретичне питання оцінюється у 10 балів, а 

практичне – 20 балів. 

Система оцінювання теоретичних питань: 

–  повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 10-9 балів; 

–  достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації,  або 

незначні неточності) – 8-7 балів; 

–  неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі 

помилки) – 6-5 балів; 

-- незадовільна відповідь – 0 балів. 

Система оцінювання практичного запитання: 

–  повне безпомилкове розв’язування завдання – 20-18 балів; 

 повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 17-15 

балів; 

–  завдання виконане з певними недоліками – 14-12 балів; 

–  завдання не виконано – 0 балів. 

   Умовою позитивної першої атестації є отримання не менше 27 балів 

другої атестації – отримання не менше 45 балів. 

 

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну відповідь переводиться до       

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

     

                         Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок: 

Бали Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
   

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцент кафедри ПБ,  к.т.н., доцент Нікітін Олександр 
Костянтинович.  

 

Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол №  12  від _11.06.2021р.). 

Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету (протокол 
№ 6/21 від 17.06.2021 року). 


