
 

 

 

Методи та засоби вимірювання параметрів 

технологічних процесів – 1 

Енергометрія 
Робоча програма кредитного модуля (Силабус) 

Реквізити кредитного модуля 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів 

Статус дисципліни Нормативна 

Форма навчання очна(денна) 

Рік підготовки, семестр 3 курс, весняний  семестр 

Обсяг дисципліни 3/90 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Залік / Модульна  контрольна робота     

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Нікітін Олександр Костянтинович 

Практичні і: к.т.н., доцент Нікітін О.К.  т.096 277 33 74 

 

Розміщення курсу Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Програма кредитного модуля 

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 елементної бази автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих 

систем керування виробничими технологічними процесами.   

     Мета навчальної дисципліни: Підготовка бакалавра здатного орієнтуватися у номенклатурі методів та 

засобів вимірювання базових  параметрів різних технологічних та фізичних процесів і підготовленого до 

розробки перетворювачів силових фізичних величин. 

       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 

технологій.  

     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 контроля 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, приладів, апаратів та експериментального 

обладнення.  

 

            Програмні результати навчання 

       Знати суть типових процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (різних галузей промисловості) 

та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації з метою  обгрунтування вибіру методів та засобів 

контроля параметрів технологічних процесів. 

     Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації 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 контролю   систем 

керування. 

     Знати основні положення і вимоги основних Державних стандартів України (ДСТУ), що стасуються 

галузі знань. 

     Знати основи сучасних методів та технологій виробництва типових елементів приладів та апаратів. 

     Знати основні положення програм та методик випробування виробів галузі автоматизації та 

приладобудування. 

     Знати і володіти основами конструювання елементної бази широкого спектру приладів, апаратів, засобів 

контролю та регулювання. 

     Знати основні положення  конструювання засобів контролю параметрівтехнологічних 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 

характеристик елементів засобів контролю параметрів технологічних процесів. 

     Вміти конструювати деталі та складальні одиниці приладів точної механіки.              
 

 Пререквізити та постреквізити кредитного модуля (місце в структурно-логічній 

схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

     Дисципліни, які необхідні для формування у студентів бази для вивчення даного кредитного модуля: 

                                       ЗО7 Вища математика. 

                                        ЗО8 Фізика. 

                                         Зо10 Комп’ютерна графіка. 

                                          ПО1 Електротехніка. 

                                          ПО4 Метрологія. 

                                          ПО8 Матеріалознавство. 



                                          ПО10 Інженерна графіка. 

                                          ПО12 Основи конструювання. 

                                          ПО13 Технологія виробництва приладів. 

                                           ПО14 Перетворювачі 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-інтегрованих систем. 

                                           ПО20 Виробнича практика. 

                                           ПО21 Дипломне проектування. 

                           

               

Зміст навчальної дисципліни 

                                             Вступ 
                                             Розділ 1. Технологічні процеси 

     Тема 1,1.Види технологічних процесів по галузям виробництва. 

     Тема1.2.Параметри технологічних процесів.   

                                    Розділ 2. Методи та засоби вимірювання тиску 

     Тема2.1.Тиск та його фізична сутність. 

     Тема 2.2.Одиниці виміру тиску. 

     Тема2.3.Види тиску. 

     Тема 2.4. Об’єкти та умови виміру тиску 

     Тема 2.5. Методи вимірювання тиску. 

     Тема 2.6. Засоби вимірювання тиску. 

      Тема 2.7. Тензорезисторні перетворювачі тиску. 

     Тема 2.8. Особливості вимірювання змінного тиску. 

     Тема 2.9. Експериментальне визначення метрологічних характеристик  

                      перетворювачів тиску. 

     Тема 2.10. Особливості вимірювання  високого і надвисокого вакуметричного тиску. 

     Тема 2.11. Осоливості вимірювання парціального тиску. 

     Тема 2.12 Фактори, що впливають на засоби вимірювання тиску при їх      

                       експлуатації. 

     Тема 2.13. Випробування засобів вимірювання тиску. 

                                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. 

 Зазначенe літературу  можна знайти в бібліотеці університета.  

Зв’язок тем кредитного модуля з наведеними ресурсами: 

     Тема 1.1.—[1, 13, 16, 18 ]. 

     Тема 1.2.—[ 1, 4, 5, 6,   13, 16, 18]. 

     Тема 2.1. – [ 6, 9, 10 ].  

     Тема 2.2 -- [ 6, 9 ]. 

     Тема 2.3.—[ 6, 9 ]. 

     Тема 2.4. – [4, 5, 6, 9, 10, 12, 16]. 

     Тема 2.5. – [4, 5, 6, 9, 11, 12, 17]. 

     Тема 2.6. – [3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 15, 17 ]. 

      Тема 2.7. –[7, 8, 15] 

     Тема 2.8.— [ 17 ]. 

     Тема 2.9. – [ 9, 10, 11] 

     Тема 2.10. –[ 9, 10 ] 

     Тема 2.11. –[ 10 ]. 

     Тема 2.12. – [ 2, 14 ]. 

     Тема 2.13. – [ 2, 14 ] 

 



Навчальний контент 

                                   2.Методика опанування кредитного модуля                                                                                                
Л                                                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 і кредитного модуля. 

    Рейтингова система оцінювання. 

    Перспектива навчання. 

  Дидактичні засоби: 

 план лекції; 

 силабус. 

  

 

Розділ 1. Технологічні процеси 

2 Тема 1.1. Види технологічних процесів по галузям виробництва 

Основні питання: 

 що є технологічний процес; 

 особливості технологічних процесів; 

 харчова промисловість; 

 хімічна промисловість; 

 гірнича промисловість; 

 металургія; 

 агропромисловий комплекс; 

 деревообробна промисловість. 
Дидактичні засоби: 

-   план лекції; 

 -   ілюстративний матеріал. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [1, 13, 16, 18]. 

  Тема 1.2. Параметри технологічних процесів 

Основні питання: 

 параметри технологічних процесів харчової промисловості; 

 параметри технологічних процесів хімічної промисловості; 

 параметри переробних процесів гірничої промисловості; 

 параметри технологічних процесів в металургії; 

 параметри переробних процесів в агропромисловому 

комплексі; 

 параметри технологічних процесів в деревообробній 

промисловості. 
Дидактичні засоби: 

-   план лекції; 



 -   ілюстративний матеріал. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [1, 4, 5, 6, 13, 16, 18]. 

Розділ 2. Методи та засоби вимірювання тиску 

3 Тема 2.1. Тиск та його фізична сутність 

Основні питання: 

 основне рівняння кінетичної теорії газу; 

 основні закони ідеальних газів; 

 основне рівняння гідростатики. 
Дидактичні засоби: 

- план лекції 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [6, 9, 10]. 

 Тема 2.2. Одиниці виміру тиску 

Основні питання: 

 основна одиниця виміру тиску; 

 позасистемні одиниці виміру тиску, що допустимі до 

застосування; 

 співвідношення одиниць виміру тиску. 
Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ДСТУ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [6, 9]. 

4 Тема 2.3. Види тиску 

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. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

             -    ілюстративний матеріал. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [6, 9]. 

 Тема 2.4. Об'єкти та умови вимірювання тиску 

Основні питання: 

- об'єкти виміру тиску; 



- гази та їх основні властивості; 

- рідини та їх основні властивості; 

- умови виміру тиску; 

- нормальні умови; 

- умови, що відрізняються від нормальних. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- довідники. 
Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [4, 5, 6, 9, 10, 12, 16]. 

5 Тема 2.5. Методи вимірювання тиску 

Основні питання: 

- методи, що засновані на використанні рідин; 

- методи, що засновані на використанні пружних конструкцій; 

- іонізаційні методи; 

- компенсаційні методи; 

- термоелектричні методи. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ілюстративний матеріал. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [4, 5, 6, 9, 11, 12, 17]. 

6 Тема 2.6. Засоби вимірювання тиску  

Основні питання: 

- мінімально-максимальна шкала тисків; 

- номенклатура засоби вимірювання тиску; 

- манометри; 

- вакуумметри; 

- диференційні манометри. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -    вимірювальні прилади (манометри, вакууметри). 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [3, 4, 5,6,  7,  8, 9, 10, 11,  12, 15, 17]. 

7 Тема 2.6. Засоби вимірювання тиску (продовження) 

Основні питання: 

- рідинні засоби вимірювання тиску; 

- загальна характеристика; 

- характеристика рідин, що використовуються; 

- двотрубні манометри; 

- однотрубні манометри; 

- компенсаційні манометри; 



- компенсаційні манометри. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -    рідинні манометри. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [3,4,  5, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17]. 

8 Тема 2.6. Засоби вимірювання тиску (продовження) 

Основні питання: 

- манометри вакууметри, дифманометри з пружинними елементами; 

- трубки Бурдона та Нагаткіна; 

- мембрани; 

- мембранні коробки; 

- сильфони. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -    манометри, вакууметри, дифманометри. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17]. 

9 Тема 2.7. Тензорезисторні перетворювачі тиску 

Основні питання: 

- основи тензометрії; 

- типи тензорезисторів; 

- вимірювальні електричні схеми; 

- функції перетворення електричних схем.  

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -    ВПТ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [7, 8, 15]. 

10 Тема 2.7. Тензорезисторні перетворювачі тиску (продовження) 

Основні питання: 

- пружні конструкції транзисторних ПТ; 

- типи пружних конструкцій; 

- функцій перетворення пружних конструкцій.  

 Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

           -   тензорезисторні ВПТ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [7, 8,15]. 



11 Тема 2.8. Особливості вимірювання змінного тиску 

Основні питання: 

- основні характеристики змінного тиску; 

- області присутності змінного тиску; 

- особливості вимірювання змінного тиску; 

- вимоги до перетворювачів змінного тиску (ПЗТ); 

- типи ПЗТ: 

▪  тензорезисторні; 

▪ п'єзоелектричні; 

▪ ємкістьні. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ВПЗТ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [17]. 

12 Тема 2.9. Експериментальне визначення метрологічних характеристик  

перетворювачів тиску (ПТ) 

Основні питання: 

- особливості експериментального визначення статичних 

характеристик ПТ; 

- методи визначення статичних характеристик; 

- обладнання, що використовується для визначення статичних 

характеристик ПТ; 

- особливості експериментального визначення динамічних 

характеристик ВПТ; 

- методики визначення динамічних характеристик; 

- обладнання, що використовується для визначення динамічних 

характеристик ВПТ. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- обладнання для визначення статичних характеристик ВПТ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [9, 10, 11]. 

13 Тема 2.10. Особливості вимірювання високого та надвисокого 

вакууметричного тиску 

Основні питання: 

- діапазони та шкали тиску 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; 

           -     вимірювальні перетворювачі вакууму. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 



доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [9, 10]. 

14 Тема 2.11. Особливості вимірювання парціального тиску 

Основні питання: 

- що є парціальний тиск. Закон Дальтона; 

- «Область інтересів» парціального тиску  

- фізичні основи методів вимірювання парціального тиску; 

- засоби вимірювання парціального тиску; 

- статичні засоби вимірювання; 

- динамічні засоби вимірювання (омегатрони). 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- елементи омегатрона. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [10]. 

15 Тема 2.12. Фактори, що впливають на засоби вимірювання тиску при їх 

експлуатації 

Основні питання: 

- номенклатура впливаючих факторів; 

- кліматичні впливаючі фактори; 

- механічні впливаючі фактори; 

- біологічні впливаючі фактори; 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ДСТУ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [2, 14]. 

16 Тема 2.13. Випробування засобів вимірювання тиску 

Основні питання: 

- випробування на вплив кліматичних та інших природних факторів: 

o випробування на вплив підвищеної та зниженої температури; 

o випробування на вплив атмосферних опадів (дощ, сніг, град, 

сніжна крупа); 

o випробування на вплив зовнішнього середовища з корозійно- 

активними агентами; 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ДСТУ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [2, 14]. 



17 Тема 2.13. Випробування засобів вимірювання тиску (продовження) 

Основні питання: 

- випробування на вплив механічних факторів: 

o випробування на вплив вібрації; 

o випробування на вплив ударів; 

o випробування на вплив акустичного шуму. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ДСТУ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [1, 12, 17]. 

18 Тема 2.13. Випробування засобів вимірювання тиску (продовження) 

Основні питання: 

- випробування на надійність: 

o кількісні показники надійності; 

- випробування на довговічність та збереженість; 

- консервація та зберігання засобів вимірювання тиску; 

- заключення. 

Дидактичні засоби: 

- план лекції; 

- ДСТУ. 

Завдання на СРС:  

Використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу 

доопрацювати матеріал лекції. 

Література: [1, 12, 17]. 

                                              

                             Практичні заняття 

 

Основні завдання циклу практичних занять  

 привчити студентів використовувати встановлені технічні терміни і знати їх 

визначення; 

 привчити студентів використовувати встановлені умовні позначення фізичних величин; 

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

визначення тиску; 

 підготувати студента до самостійного практичного конструювання реальних ПТ для 

реалізації процесу перетворення тиску суцільних середовищ в пропорційний вихідний 

електричний відгук в умовах сучасних технологічних процесів; 

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

тиск або високий (надвисокий) вакуум; 

 ознайомити студентів з окремими практичними положеннями методів та засобів 

випробування манометрів та ПТ. 

 

№ 

з/п 
Назва теми заняття  

1 Умовні позначення фізичних величин і одиниці їх виміру. 



2  Особливості курсового проектування 

3 Конструювання тензорезисторних ПТ -1. 

4 Конструювання тензорезисторних ПТ -2. 

5  Особливості виконання лабораторних робіт 

6  Виконання  лабораторних робіт 

7  Виконання і захист лабораторних робіт 

8  Виконання і захист лабораторних робіт 

9 Залік. 

 

           Лабораторні заняття  

Основні завдання циклу лабораторних занять: 

- ознайомити студентів з засобами вимірювальної техніки в галузі вимірювання 

тиску: 

- розвинути у студентів навички роботи з лабораторним обладнанням та 

вимірювальною апаратурою; 

- розвивати у студентів практичні навички проведення реальних 

експериментальних досліджень; 

- розвинути у студентів навички оформляти, у відповідності до діючих ДСТУ, звіти 

з виконання лабораторних робіт; 

- розвинути у студентів навички використовувати  статистичні методи обробки 

отриманих кількісних результатів вимірювань. 

 

№ 

з/п 
Назва лабораторної роботи 

Кількість 

ауд. годин 

1 

 

Вивчення та градуювання вимірювального перетворювача 

різниці тисків 

2 

2 

 

Вивчення та градуювання тензорезисторного стрижневого 

вимірювального перетворювача тиску 

2 

3 

 

Градуювання електричного компенсаційного перетворювача 

тиску за допомогою автоматичного задавача тиску 

2 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

                                  3.  Самостійна робота студентів 

№ 

з/п 

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання 

та посилання на навчальну літературу 

Кількість 

годин СРС 

1 Перелік термінів, визначень, умовних позначень [6] 1 

Розділ 1. Технологічні процеси 



2 Тема 1.1. Види технологічних процесів по галузям виробництва 
Література: [1. 13, 16, 18]. 

3 

3  Тема 1.2. Параметри технологічних процесів 
Література: [1, 4, 5, 6, 13, 16, 18]. 

3 

Розділ 2. Методи та засоби вимірювання тиску 

4 Тема 2.1. Тиск та його фізична сутність 
Література: [6, 9, 10]. 

2 

5 Тема 2.2. Одиниці виміру тиску 
Література: [6, 9]. 

1 

6 Тема 2.3. Види тиску 
Література: [6, 9]. 

2 

7 Тема 2.4. Об'єкти та умови вимірювання тиску 
Література: [4, 5, 6, 9, 10, 12, 16]. 

2 

8 Тема 2.5. Методи вимірювання тиску 
Література: [4, 5, 6, 9, 11, 12, 17]. 

2 

9  Тема 2.6. Засоби вимірювання тиску  

Література: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17,]. 

2  

10 Тема 2.7. Тензорезисторні перетворювачі тиску. 
Література[7, 8, 15] 

        5 

11 Тема 2.8. Особливості вимірювання змінного тиску 
Література: [17]. 

2 

12 Тема 2.9. Експериментальне визначення метрологічних 
характеристик вимірювальних перетворювачів тиску (ВПТ) 

Література: [9, 10, 11]. 

2 

13 Тема 2.10. Особливості вимірювання високого та надвисокого 
вакууметричного тиску 

Література: [9, 10]. 

2 

14 Тема 2.11. Особливості вимірювання парціального тиску 

Література: [10]. 

2 

15 Тема 2.12. Фактори, що впливають на засоби вимірювання 

тиску при їх експлуатації 

Література: [2, 14]. 

2 

16 Тема 2.13. Випробування засобів вимірювання тиску 

Література: [2, 14]. 

3 

 

 

Політика та контроль 

1.Політика  кредитного модуля 

       - 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.  

 
 Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання          

 

 
 



Контрольні роботи 

    У відповідності до діючого робочого навчального плану даний кредитний модуль 

має одну модульну контрольну роботу (МКР). 

      Ця МКР реалізується у вигляді двох контрольних робіт. Перша контрольна 

робота орієнтована на матеріал підрозділів 2.2—2.6 другого розділу, а саме «Методи 

та засоби вимірювання тиску». Друга контрольна робота орієнтована на матеріал 

підрозділів 2.10 та 2.11 другого розділу. 

Основні цілі контрольних робіт: 

- визначити рівень засвоєння студентами матеріалу, що розглядався на 

лекційних, практичних та лабораторних заняттях; 

- визначити студентів, що мають відповідні дані для подальшого навчання по 

програмам магістрів; 

- отримання інформації для подальшої атестації студентів. 

Контрольні роботи планується проводити в кінці окремих практичних занять. 

Термін проведення контрольних робіт становить 25 хвилин. Студенти отримують 

індивідуальні завдання при загальній спрямованості контрольної роботи. Відповіді 

на питання контрольної роботи студенти прописують на окремих аркушах, які, по 

завершенні контрольної роботи, здаються викладачу для подальшої перевірки і 

диференційованого оцінювання. 
 

2. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

       Семестровий контроль – залік. 

   Рейтинг студента з кредитного модуля розраховується виходячи із 100-бальної шкали. 

Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, що студент отримує за: 

– роботу на практичних заняттях  (6 занять); 

– виконання лабораторних робіт  (3 роботи); 

– виконання контрольних робіт (дві експрес-контрольні роботи) 

– присутність на занятті. 

–  

 Критерії нарахування балів: 

    1. Робота на практичних заняттях: 

– активна творча робота – 2 бала; 

– плідна робота – 1 бал; 

    2. Виконання і захист лабораторних робіт: 

– робота виконана  – 1 бал; 

– робота успішно захищена  – 4 бали. 

    .3. Експрес-контрольні роботи оцінюються з 5 балів кожна: 

– «відмінно» – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 5 балів; 

– «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або повна 

відповідь з незначними неточностями – 4 бала; 

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

помилки – 3 бала. 

– 4. Присутність студента на кожному занятті  оцінюється двома балами  

(заохочувальні бали). 



–  Максимальний стартовий рейтинг може скласти – 91 бал! 

– Студент може отримати залік “автоматом” при наявності стартового рейтингу більше 

60 балів.        

    Умовою першої атестації є отримання не менше 20 балів та виконання всіх 

лабораторних робіт (на час атестації). Умовою другої атестації – отримання не менше 60 

балів і  виконання всіх лабораторних робіт (на час атестації) 

    Семестровий контроль – залік. 

       Обов’язковою умовою отримання заліку є виконання і зарахування всіх лабораторних  

робіт. 

   Сума рейтингових балів, отриманих студентом протягом семестру переводиться 

до підсумкової оцінки згідно з таблицею  

5. Студент, який у семестрі отримав більше 60 балів може взяти участь у заліковій 

контрольній роботі. У цьому разі бали, отримані ним на заліковій контрольній 

роботі, є остаточними. 

                             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 

ДКР не зараховано Не допущено 

 

 
   

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). 


