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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Технологічні вимірювання і прилади 
2. Рівень: перший (бакалаврський) 
3. Рік навчання другий 
4. Семестр: четвертий 
5. Кількість кредитів ЕСТS: 6 
6. Кількість годин за видами навчальної  діяльності: 
                                лекції – 32 години; 
                                лабораторні заняття – 48 годин; 
                                самостійна робота студента – 100 годин; 
                                індивідуальне завдання –КП. 
7. Лектор: Букатенко О.І., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 

екологічного моніторингу, к.т.н., доцент. 
8. Викладачі, що ведуть лабораторні заняття: Букатенко О.І., доцент кафедри 

Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент.; 
Лобойко В.О., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного 
моніторингу, к.т.н., доцент. 

9. Мета дисципліни: Сформувати у студентів основні поняття і дати знання по 
методам вимірювання технологічних параметрів і типам контрольно-вимірювальних 
приладів та типам датчиків, що тане базою для вивчення інших профільних 
дисциплін старших курсів: автоматизація технологічних процесів, монтаж, ремонт і 
наладка приладів та засобів автоматизації. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями з дисциплін: вища 
математика, загальна фізика, електротехніка і електромеханіка, прикладна 
механіка.. 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з наступних розділів: методи вимірювання 
технологічних параметрів: тиску, температури, рівня, витрати, складу газів, 
концентрації розчинів, рН; конструкція і типи датчиків, контрольно-вимірювальних 
приладів, методи їх розрахунку і особливості застосування. 

12. Рекомендована література:  
- Основи вимірювання та автоматизації технологічних процесів: Підручник: / 

А.К. Бабіченко та ін.; За заг. ред А.К. Бабіченко – Х.НТУ «ХПІ», 2009, 616 с. 
- Промислові засоби автоматизації. Частина 1. Вимірювальні пристрої: Навч. 

посібник / А.К. Бабіченко та ін. ; За заг. ред. А.К. Бабіченка. – Х.: НТУ «ХПІ», 
2001. – 470с. 

- Букатенко О.І. та інш. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу 
«Технологічні вимірюванні і прилади». – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 37 с. 

- Тошинський В.І. та інш. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу 
«Технологічні вимірюванні і прилади». – Х.: ХГПУ, 1998. –127 с. 

13. Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні заняття, консультації з 
індивідуального завдання.  

14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи, усний іспит. 
15. Мова викладання: українська. 

 


