
Додаток 2 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни "Експериментальні дослідження електрофізичних 

процесів" 

Викладацький склад К.т.н., с.н.с., доцент Бондаренко О.Ю. 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма Електроенергетика 

Кількість годин 150 

Кредити ECTS 5 

Опис Вивчення дисципліни базується на знаннях  фундаментальних   

понять згальної фізики, вищої математики, ТОЕ, Високовольтних 

вимірювань, силової електроніки, принципів використання 

електротехнічних  матеріалів у пристроях електротехніки  й 
електроенергетики. 

Мета вивчення дисципліни – Підготовка фахівця, що володіє 

методами вимірювання імпульсних електромагнітних полів, 

температури, деформацій, тиску; здатного створювати нове 

вимірювальне обладнання, розрахувати його передатні 

властивості, використовувати стандартні вимірники; 

розраховувати невизначеність вимірювань та захищати 

вимірювальне обладнання від наводок і завад.                                           

Результати навчання: Внаслідок вивчення дисципліни 

студент повинен знати: методи вимірювання імпульсних 

електромагнітних полів, температури, деформацій, тиску.  

Вміти створювати нове вимірювальне обладнання, 

розрахувати його передатні властивості, використовувати 

стандартні вимірники; розраховувати невизначеність 

вимірювань та захищати вимірювальне обладнання від 

наводок і завад. 

Методи навчання: Лекції та лабораторні роботи. Самостійна 

робота студентів пов’язана з  засвоєнням теоретичного матеріалу 

при підготовці до лабораторних занять та виконанням 

обов’язкових домашніх завдань. При виконанні самостійних 
робіт організуються щотижневі консультації, поетапне 

підведення результатів, підсумковий контроль. 

Тип дисципліни Професійна підготовка 

Підсумковий контроль Екзамен  у 10 семестрі. 

 



 

 

 

 

Форма № ПК-01 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Кафедра  _______________інженерної електрофізики                                      ___ 
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни) 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри  ___________ інженерної електрофізики ____________________ 
(назва кафедри ) 

 

____________Олег РЕЗИНКІН___________________ 
  (підпис)   (ініціали та прізвище) 

 

«_____»____________2021 року 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

                              

Експериментальні дослідження електрофізичних процесів  
( назва навчальної дисципліни) 

 

рівень вищої освіти_______другий (магістерський)_________________________ 
перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

галузь знань________________14 Електрична інженерія____________________ 
(шифр і назва) 

 

спеціальність _141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка____ 
(шифр і назва ) 

 

освітня програма ________ Електроенергетика____________________________ 
(назви освітніх програм спеціальностей ) 

 

вид дисципліни ________професійна підготовка, вибіркова _________________ 
(загальна підготовка / професійна підготовка; обов’язкова/вибіркова) 

 

форма навчання ____________денна, заочна ______________________________ 
(денна / заочна/дистанційна) 

 
 

 

 

Харків – 2021рік 



 

 

 

 

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни  "Експериментальні дослідження 

електрофізичних процесів" 
                                                                      (назва дисципліни) 

 
 

 

Розробники: 
 

доц.___к. т.н._.                                                                            Олександр БОНДАРЕНКО  
(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

 
 

 

 

 

 

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри  
 

____________________________ інженерної електрфізики____________________ 

(назва кафедри) 

 

Протокол від «_30_»___08_____2021 року № 1 

 

 

Завідувач кафедри  інженерної електрофізики _____________ О.Л.Резинкін 

 (назва кафедри)            (підпис)             (ініціали та прізвище) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

Шифр та назва освітньої 

програми 
ПІБ Гаранта ОП Підпис, дата 

Електроенергетика Олександр ЛАЗУРЕНКО  

 

 

Голова групи забезпечення  

спеціальності __________Олександр ЛАЗУРЕНКО______________________ 
       (ПІБ, підпис) 

 

«______» __________________ 2021  р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  

кафедри-

розробника 

РПНД 

Номер 

протоколу 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

Гарант освітньої програми 

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: підготовка фахівця, що володіє методами вимірювання імпульсних 

електромагнітних полів, температури, деформацій, тиску; здатного створювати 

нове вимірювальне обладнання, розрахувати його передатні властивості, 

використовувати стандартні вимірники; розраховувати невизначеність 

вимірювань та захищати вимірювальне обладнання від наводок і завад.  
 

Компетентності, на отримання яких спрямовані заняття:  

ЗК-1; ЗК-14; ПК-5; ПК-11; ПК-13  

 

 (Вказується шифр компетентності з освітньої програми спеціальності або 

спеціалізації, яка забезпечується даною навчальною дисципліною) 

 

Результати навчання:  

(Вказується шифр результатів навчання з освітньої програми спеціальності або 

спеціалізації, які забезпечуються даною навчальною дисципліною.) 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Згальна фізика  

Вища математика  

ТОЕ 

Високовольтні 

вимірювання  

Промислова електроніка  

Електротехнічні матеріали  

Підготовка дипломної роботи.  

Для магістрів (11 сем.):  

Сучасні методи вимірювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 

Семе

стр 

Загаль

ний 

обсяг  

(годин

) / 

кредит

ів 

ECTS 

З них 

За видами аудиторних 

занять (годин) 

Індивіду

альні 

завданн

я 

студенті

в (КП, 

КР, РГ, 

Р, РЕ) 

Поточн

ий 

контро

ль 

Семестров

ий 

контроль  

Аудит

орні 

занятт

я  

(годин

) 

Самості

йна 

робота  

(годин) 

Лек

ції 

Лаборат

орні 

заняття 

Практ

ичні 

занятт

я, 

семіна

ри 

Контро

льні 

роботи  

(кількіс

ть 

робіт) 

Зал

ік 

Екза

мен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 150 64 86 48 16 - Р 3 - екз. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 

49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п

. 

Види 

навчальни

х занять 

(Л, ЛЗ, ПЗ, 

СР) 

Кількіс

ть 

годин 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендова

на література 

(базова, 

допоміжна) 

1 2 3 4 5 

 

1 Л 2 Вступ. Мета і завдання курсу. Рекомендована 

література.  

Введення в теорію похибок. Види вимірюваннь. 

Види похибок. Класи точних приборів.  

7,8, д.2, 4 

2 Л 2 Розрахунок похибки непрямих вимірювань. 

Алгоритм розрахунку випадкової похибки. 

Запис результату вимірювань. 

7,8 

3 ПЗ 2 Розв'язання задач по розрахунки похибок 

вимірювань  
 

4 Л 2 Вимірювання імпульсних електричних полів. 

Перетворювач антенного типу. Принцип дії. 

Схема. Можливості методу. Флюксметр  

1, 3, д.3 

5 Л 2 Ємнісний перетворювач (ЄП). Принцип дії. 

Схема заміщення. Аналіз перехідного процесу. 

Умови неспотвореного передавання імпульсу. 

1, 3, д.3 

6 Л 2 Вплив параметрів ЄП на його передавальну 

властивості. Заводозахищенний ЄП. Просторове 

розв'язання ЄП.  

1 

7 Л 2 Електрооптичні перетворювачі (ЕОП) на основі 

ефектів Керра та Поккельса. Схема. Принцип 

дії. Розрахунок ослаблення поля у 

вимірювальній комірці. Переваги. Недоліки.  

 

8 Л 2 Підвищення чутливості ЕОП. Пружно-

оптичний ефект. Вибір елементів вимірника. 

Калібрування вимірників електричного поля 

 

9 ПЗ 2 Розрахунок та проектування ЄП та ЕОП  

10 Л 2 Вимірювання імпульсних магнітних полів. 

Перетворювач Ходила. Принцип дії. Схема. 

Обмеження методу. Конституція. Джерело 

похибок. Область застосування. 

Метод магнітоопору. Схема. Принцип дії. 

Область застосування.  

2,1 

11 Л 2 Метод ферозонду. Схема. Принцип дії. 

Конструкція. Область застосування. 
    2,6 

12 Л 2 Магнітооптичний вимірник H(f). Ефект 

Фарадея . Схема вимірника, принцип дії. 

Оптичний трансформатор струму. 

1,2 



 

 

 

 

Компенсаційний метод вимірювання 

13 Л 2 Ефект Катона-Мутона. Вплив на 

магнітооптичний вимірник. Усунення впливу 

ефекту. Ефект Заємана та його використання 

для вимірювання H(f) 

    1,2 

14 Л 2 Індукційний перетворювач (ІП) H(f). Принцип 

дії. Конструкція. Схема заміщення. Аналіз 

схеми. Узгоджений ІП. Аналіз передавальних 

можливостей ІП. 

1,2,3,4, 

д.1,3 

15 Л 2 Режим роботи ІП. Методи інтегрування 

вихідного сигналу. Аналіз схеми інтегратора.  
1,2,3,4 

16 Л 2 Розрахунок оптимальних параметрів ІП. Аналіз 

похибок ІП. Калібрування ІП. 
1,2,4 

17 Лз 

ПЗ 

2 Розрахунок і вимірювання власних параметрів 

ІП. Конструктивні особливості ІП. 
     9 

18 Лз 3 Вимірювання напруженості імпульсного поля 

за допомогою ІП. Калібрування ІП. 
9 

19 Лз 3 Вимірювання напруженості імпульсного поля за 

допомогою ЄП. Калібрування ЄП. 
     9 

20 Л 2 Методи боротьби з завадами при вимірюванні 

Е(f) та H(f) 
 

21 Лз 2 Вимірники імпульсних електромагнітних полів 

з оптичними лініями зв'язку. /НДПКУ "Молния" 

/ 

 

22 Л 2 Вимірювання температур  

Діапазони температур. Загальна 

характеристика методів вимірювання. 

Терморезистивний перетворювач (ТП). 

Принцип дії. Конструкція. Схема вимірювань. 

ТП з Pt, Cu, Ni. Термістори.  

5,6 

23 Л 2 Термоелектричні перетворювачі (ТЕП). 

Принцип дії. Стандартні ТЕП. Градуювальні 

таблиці. Похибки методу та шляхи їх зниження. 

   5,6 

24 Л 2 Конструкції ТЕП. Термоподовжувальні дроти. 

ТЕП для вимірювання наднизьких температур. 

Термочастотні термометри. Кварцевий та 

акустичний термометри. 

5,6 

25 Л 1 Термошумовий термометр. Рівняння Найквиста. 

Методи регістрацій шумової напруги. 

Биметалевий термометр. 

    5,6 

26 Л 1 Термоіндектори. Спектроскопічний метод 

вимірювання температури. Пірометрічні 

методи. Закони тепловипромінювання. 

Абсолютно чорне тіло. 

5,6 

27 Л 2 Радіоційний та яскравісний пірометри. Схеми. 

Принцип дії. Таплобачення. Колірний пірометр. 

Схема, принцип дії. Порівняння пірометрів.  

5,6 

28 Л 2 Вимірювання тиску та деформацій.  

Тензочутливі перетворювачі (дротові, фольгові, 
    6 



 

 

 

 

напівпровідникові). Конструкція. Принцип дії. 

Недоліки.  

29 Л 2 
Індуктивні та ємністні перетворювачі. 

Конструкції. Принцип дії. 

Високотемпературний перетворювач.  

6 

30 Л 2 
П'єзоелектричний перетворювач. 

Конструкція, принцип дії. Хвильовий 

перетворювач.  

6 

31 Л 2 
Термопружний метод вимірювання 

механічних напруг. Принцип дії. Перспективи. 

Вимірювання тиску на заготовку при MIOM 

6 

32 ЛЗ 2 
Вимірювання температури за допомогою 

термометра.  
 

Разом (годин)    

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 26 

2 Підготовка до лабораторних та практичних занять  10 

3 Підготовка до контрольних робіт та колоквіумів  20 

 Разом 56 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
___________________________________Р____________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1  9 

2  16 

3  9 

4  16 

 

 

 



 

 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль: опитування на заняттях, опитування щодо підготовки до 

лабораторних робіт, виконання робіт.   

Модульний контроль: контрольні роботи,  колоквіуми,, завдання 

лабораторних робіт. 
 

№ 

з/п 
Назва модульної контрольної роботи  

Терміни 

проведення  

(на якому тижні) 

1 Розв'язання задач по розрахунку невизначеності 

вимірювання  

4 

2 Вимірювання напруженості імпульсних електричних та 

магнітних полів 
11 

3 Вимірювання температур, деформацій та тиску 16 

 

Сумарна оцінка за кожен модуль може бути розрахована як середнє 

арифметичне оцінки за модульну контрольну роботу та оцінки за теоретичне 

опитування (колоквіум) за умови виконання всіх індивідуальних завдань 

поточного модуля. 

Семестровий контроль: екзамен в усній формі за екзаменаційними білетами. 

Результати поточного контролю (сумарна оцінка за кожен модуль) за бажанням 

студента враховуються на екзамені. 

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Навчання з курсу Експериментальні дослідження електрофізичних процесів  

здійснюється у формі навчальних занять (лекції, лабораторні та  практичні 

заняття, консультації), а також у формі самостійної роботи студентів 

(опрацювання навчального матеріалу, розв'язання задач, підготовка до 

лабораторних робіт). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

– – – – – – – 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 _10 – – 30 20 ** 100 

 

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за 

накопиченням балів.  

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів індивідуально 

для кожної дисципліни на розсуд викладача) 

 

Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 



 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 конспект лекцій 

 методи вказівки до лабораторних робіт 

 перелік питань до екзамену 

 підручники, монографії 

 зразки елементів вимірювального обладнання та зразки вимірників.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 
Базова література 

 

1. Панин В.В. , Степанов Б.М. Измерение импульсных магнитных и электрических полей. -М. : 

энергоатомизданий,  1987 

2. Кнопфель Г.  Сверхсильные импульсные магнитные поля. -М. : Мир, 1970 

3. Авруцкий В. В. , Кужекин И. П. ,  Чернов Е.Н. Испытательные и электрофизические 

установки, техника эксперимента. -М.: МЭИ,  1983 

4. Лагутин В.С.  Ожогин В.И.  Сильные импульсные магнитные поля в физическом 

эксперименте. -М.: энергоатомиздат, 1988 

5. Гордов  А. Н. , Жагулло О.  М.  , Иванова А. Г.  Основы температурных измерений. -М.: 

наука,  1992 

6. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. -М.: Высшая школа,  1987 

7. Яворский Б. М.,  Детлаф А. А.  Справочник по физике.-М.: наука,  1990  

8. Касандрова О.  Н. , Лебедев В. В.  Обработка результатов наблюдений. -М.: наука,  1988  

9. Леденев В. В., Борцов А. В.  Методические указания и проведение лабораторных работ. - 

Харьков: НТУ "ХПИ", 2011 

 

Допоміжна література 

 

1. Абрамзон Г.В.  , Обоишев Ю. П.  Индукционные измерительные преобразователи 

переменных магнитных полей. - Л. : энергоамтомиздат,  1984. 

2. Атамалян Э. Г.  Приборы и методы измерения электрических величин.- М. ; высшая школа,  

1993 

 3. Кравченко В.И. Молния электромагнитные факторы и их поражающие воздействие на 

техническое средства.-Харьков , изд-во "НТМТ"  2010  

4. Ридзий Я.А.  , Плутанов В.Н.  Основы метрологии , точность и надежность в 

приборостроение .-М. : наука,  1991 



Струми високої частоти і ультразвук в техниці 
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Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент  кафедри інженерної електрофізики НТУ 

«ХПІ». Досвід науково-педагогічної роботи – 48 років. Автор та співавтор понад 90 наукових праць, у тому числі 25 

авторських свідотств та патентів на винахід. Підготував лекційні курси та читає лекції з дисциплін: «Вступ до 

спеціальності», «Вітрова енергетика»,  «Фізика електростатичних процесів та технологій», «Струми високої частоти 

і ультразвук в техниці», «Розрахунок та проектування магнітно-імпульсних установок».  

Загальна інформація про курс 

Анотація 
В рамках курсу розглядаються основні методи вимірювання імпульсних електромагнітних полів, температури, 

деформацій, тиску. 

Мета курсу 

Підготовка фахівця, що володіє методами вимірювання імпульсних електромагнітних полів, температури, деформацій, 

тиску; здатного створювати нове вимірювальне обладнання, розрахувати його передатні властивості, використовувати 

стандартні вимірники; розраховувати невизначеність вимірювань та захищати вимірювальне обладнання від наводок і 

завад. 

Формат  Загальна кількість годин: 150 годин, з них 48 годин лекцій, 16 години лабораторних занять,  86 годин самостійної роботи. 

Семестр 10 

 



Результати навчання:  Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен 

знати: методи вимірювання імпульсних електромагнітних полів, температури, 

деформацій, тиску.  

Вміти створювати нове вимірювальне обладнання, розрахувати його 

передатні властивості, використовувати стандартні вимірники; розраховувати 

невизначеність вимірювань та захищати вимірювальне обладнання від 

наводок і завад.  

 

Теми що розглядаються. 

1. Види вимірюваннь. Види похибок. Класи точних приборів. 

2. Вимірювання імпульсних електричних полів. 

3. Вимірювання імпульсних магнітних полів. 

  4. Вимірювання температур. 

  5. Вимірювання тиску та деформацій.  

 

Форма та методи навчання. Навчання з курсу «Експериментальні 

дослідження електрофізичних процесів»  здійснюється у формі навчальних 

занять (лекції, лабораторні та  практичні заняття, консультації), а також у формі 

самостійної роботи студентів (опрацювання навчального матеріалу, розв'язання 

задач, підготовка до лабораторних робіт). 

 

Методи контролю. Система контролю якості навчання містить щотижневе 

поточне опитування на практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та  

контрольних робіт, проведення модульних контролів, складання  іспиту. 

Розподіл балів, які отримують студенти. 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за семестр 

може досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням балів на 

іспит чи залік. 

В таблиці 1 та 2 наведений приклад тих пунктів, за якими студент 

накопичує бали. Ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються 

індивідуально для конкретної дисципліни.  

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

– – – – – – – 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 _– – – 40 20 ** 100 

 

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за 

накопиченням балів.  

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів 

індивідуально для кожної дисципліни на розсуд викладача) 



Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання.  

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, 

в їхньому взаємозв’язку 

і розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, 

логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності                 



 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень 

знань в обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 

висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних задач 



 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове вивчення 

матеріалу модуля може 

бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність знань 

значної частини 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних задач 

 

 

Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 

Базова література 

 

1. Панин В.В. , Степанов Б.М. Измерение импульсных магнитных и 

электрических полей. -М. : энергоатомизданий,  1987 

2. Кнопфель Г.  Сверхсильные импульсные магнитные поля. -М. : Мир, 1970 

3. Авруцкий В. В. , Кужекин И. П. ,  Чернов Е.Н. Испытательные и 

электрофизические установки, техника эксперимента. -М.: МЭИ,  1983 

4. Лагутин В.С.  Ожогин В.И.  Сильные импульсные магнитные поля в 

физическом эксперименте. -М.: энергоатомиздат, 1988 

5. Гордов  А. Н. , Жагулло О.  М.  , Иванова А. Г.  Основы температурных 

измерений. -М.: наука,  1992 

6. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. -М.: Высшая 

школа,  1987 

7. Яворский Б. М.,  Детлаф А. А.  Справочник по физике.-М.: наука,  1990  

8. Касандрова О.  Н. , Лебедев В. В.  Обработка результатов наблюдений. -М.: 

наука,  1988  

9. Леденев В. В., Борцов А. В.  Методические указания и проведение 

лабораторных работ. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2011 

 

 



Допоміжна література 

 

1. Абрамзон Г.В.  , Обоишев Ю. П.  Индукционные измерительные 

преобразователи переменных магнитных полей. - Л. : энергоамтомиздат,  1984. 

2. Атамалян Э. Г.  Приборы и методы измерения электрических величин.- М. ; 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Згальна фізика  
Вища математика  
ТОЕ 
Високовольтні вимірювання  
Промислова електроніка  
Електротехнічні матеріали 

Підготовка дипломної роботи.  
Для магістрів (11 сем.):  
Сучасні методи вимірювання. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

1. Антенний метод вимірювання напруженості електричних полів. 

2. Холловський вимірювач Н(t). 

3. Термошумовий термометр. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2  

1. Принцип дії, конструкція та чутливість ємнісного перетворювача для   в      

вимірювання  Е(t). 

2. Метод магнітоопору для вимірювання Н(t). 

3. Термоелектричний перетворювач (термопара). 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3  

1. Просторова (геометрична) похибка ЕП. 

2. Схема заміщення індукційного перетворювача Н(t). Аналіз передатних    

властивостей ИП. 

3. Акустичний термометр. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 

1. Еквівалентна схема ємнісного перетворювача Е(t), аналіз передатних 

властивостей ЕП. 

2. Термоіндуктори. 

3. Калібровка вимірювачів Н(t). 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 

1.Завадозахищений ємністний перетворювач Е(t). 

2. Феррозонд. 

3. Радіаційний пірометр. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6 

1. Калібровка вимірювачів Е(t). 

2. Фарадеєвський перетворювач Н(t). 

3. Термометри опору. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7 

1. Вимірювач Е(t) на основі ефекту Поккельса. Схема. Принцип дії. Переваги, 

недоліки.  

2. RC-інтегратор індукційного перетворювача Н(t). 

3. Термопружний метод вимірювання механічних напружень. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8 

1. Вимірювач Е(t) на основі ефекту Керра. Схема. Принцип дії. Форма ячейки. 

Рідина для заповнення кювети. 

2. Вимірювання Н(t) у плазмі (ефект Зеємана). 

3. Вимірювання тиску у МІОМ. 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9 

1. Ефект Котона-Мутона (фарадеєвський перетворювач Н(t)). 

2. Режими роботи індукційного перетворювача Н(t). 

3. Пірометр спектрального відношення. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10 

1. Тензорезистивний метод вимірювання тиску та деформацій. 

2. Просторова похибка ІП. 

3. Спектрометричні методи вимірювання температури плазми. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11 

1. Розрахунок оптимальних параметрів індукційного вимірювального 

перетворювача Н(t). 

2. Конструкційне виконання індукційного перетворювача. 

3. П’єзоелектричний метод вимірювання тиску. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12 

1. Візуальний пірометр яскравості зі зникаючою ниткою. 

2. Вимірювач Е(t) на основі ефекту Керра-засіб підвищення чутливості.. 

3. Принцип дії індукційного перетворювача Н(t). Конструкція. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13 

1. Індуктивний перетворювач деформацій та тиску. 

2. Методичні похибки при вимірюванні температури за допомогою 

термоелектричних перетворювачів. 

3. Похибки індукційного перетворювача Н(t). 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14 

1. Ємністний перетворювач деформацій  та тиску. 

2. Практична реалізація вимог по забезпеченню високих передатних здібностей    

ємнісного перетворювача Е(t). 

3. Засоби вимірювання низьких та наднизьких температур. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ.  

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування 

навчальної дисципліни «Експериментальні дослідження електрофізичних 

процесів» є виконання індивідуального завдання студента – реферату. 

Індивідуальне завдання виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений 

викладачем.  Основна ціль індивідуального завдання – вирішення 

практичних завдань з використанням засвоєного на лекціях та самостійно 

теоретичного матеріалу, та практичних навичок, отриманих та практичних 

заняттях. Тема реферату обирається студентом з переліку запропонованих чи 

за власною ініціативою і погоджуються з викладачем. Теми не мають 

повторюватись в межах однієї групи, але одна тема може бути поділена на 

кілька різних підтем кількома студентами.  

 Індивідуальне завдання студента має бути виконано та оформлено 

згідно стандарту Університету СТЗВО-ХПІ-3.01.  

 Титульний аркуш реферату повинен мати такий зміст: назва 

університету; назва ННІ; назва кафедри; назва спеціальності, назва освітньої 

програми, назва навчальної дисципліни; тема реферату; прізвище та ім’я 

студента, курс, номер академічної групи, рік.  

 За титульним аркушем слідує зміст, в якому треба виділити вступ, 

розділи основного вмісту, висновки, список використаних джерел. До 

реферату готується електронна презентація для захисту.  

 Обсяг реферату до 10-15 с. Реферат має містити в основному текстову 

інформацію.  

 Презентація для захисту реферату створюється з активним 

використанням фотографій, малюнків, таблиць і з мінімумом тексту. 

Кількість слайдів в презентації не обмежується. Доповідь до презентації 

базується на тексті реферату.  

 Реферат обов’язково має мати чіткі посилання на джерела інформації. 

Всі факти та дані повинні мати посилання, оформлені згідно з діючими 

правилами.  

 Реферат оцінюється за критеріями: повноти й глибини розкриття теми; 

логічності плану; відображення матеріалів; правильності формулювання 

висновків; обґрунтування власної думки студента; оформлення.  

 Граничний термін подання реферату на перевірку та захист: останній 

тиждень навчання.  

 Індивідуальне завдання студента повинне відповідати вимогам 

академічної доброчесності. У разі виявлення порушень, здана робота 

анулюється, не перевіряється і не захищається. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теми рефератів: 

 

1. Методи вимірювання тиску у високовольтних устатковинах. 

2. Ємнісні перетворювачі для вимірювання імпульсного електричного 

поля. 

3. Індукційні перетворювачі. Методика вимірювання. 

4. Магнітно-оптичний вимірювач напруженості магнітного поля. 

5. Методи вимірювання температури нагріву твердого тіла. 

6. Холловський перетворювач. Методика вимірювання. 

7. Термошумовий метод вимірювання температури. 

8. Види пірометрів та принцип їх дії. 

9. Магнітно-оптичний вимірювач напруженості синусоїдальних 

магнітних полів. 
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