
 

Дисципліна Теплотехнічні вимірювання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Теплотехнічні 

вимірювання» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Основи 

метрології та електричних вимірювань», «Електротехнологічні 

установки», «Електричні машини та апарати», «Основи електроніки 

та мікросхемотехніки», «Промислова електроніка та 

перетворювальна техніка». 
Що буде вивчатися Основні поняття та визначення в області метрології. Вимірювання 

та засоби вимірювань. Похибки вимірювань та засобів вимірювань. 

Метрологічний нагляд за станом та застосуванням засобів 

вимірювання. Законодавча метрологія і стандартизація. Основні 

відомості про теплотехнічні вимірювання. Загальні відомості про 

вимірювання температур. Термометри розширення. 

Термоелектричні перетворювачі та вторинні. припади до них. 

Термоперетворювачі опору та методи вимірювання опору. 

Безконтактні методи вимірювання температури. Похибки 

вимірювання температури за реальних умов. Вимірювання тиску, 

різниці тисків. Вимірювальні перетворювачі та системи 

дистанційної передачі показань. Вимірювання рівню. Вимірювання 

витрат за перепадом тиску на звужуючому пристрої. Витратоміри 

сталого перепаду, електричні, тахометричні та ультразвукові. Аналіз 

складу газів. Контроль якості води та пари. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає знання в галузі теплотехнічних 

вимірювань та приладів, зокрема: ознайомляться з методиками 

теплотехнічних вимірювань; з принципами дії, будови, призначення 

та правил вибору; з монтажем технічних засобів контролю та 

вимірювання; з перспективних напрямків розвитку теплотехнічного 

контролю. У результаті здобувачі отримають ґрунтовні знання з 

основ, методів та засобів вимірювань; із забезпечення єдності 

вимірювань та способів досягнення достатньої їх точності; з 

державними актами та нормативно-технічними документами зі 

стандартизації; із структурою метрологічної служби України. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

2. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних 

вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматики, мати навички 

здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених 

пристроїв для вирішення професійних завдань.  

3. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та 

автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній діяльності.  

7. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні, 

відповідних комплексах і системах.  

8. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими 

показниками.  

9. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 



електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

систем.  

17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і 

технічного обслуговування електромеханічних систем, 

електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та 

мереж.  

18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і 

вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, 

вимірювальною технікою та прикладним програмним 

забезпеченням. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 8. Здатність працювати автономно.  

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

спеціальні 

СК4. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, 

електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматики.  

СК5. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, 

апаратів та автоматизованого електроприводу.  

СК6. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі 

та розподілення електричної енергії.  

СК9. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування.  

СК10. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні 

знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


