
Опис кредитного модуля  
 

П-12/1. Теплотехнічні вимірювання та прилади- I. Метрологія та стандартизація 
(код та назва кредитного модуля, дисципліні) 

Статус кредитного модуля дисципліна обов’язкового вивчення 
(обов'язковий або за вільним вибором студентів) 

Лектор Федорченко  Людмила Іванівна, старший викладач 
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

Інститут/факультет Теплоенергетичний факультет 
(назва) 

Кафедра ТЕУ Т та АЕС 
(назва) 

І. Загальні відомості 
Навчальна диципліна “Теплотехнічні вимірювання та прилади- I. Метрологія та 

стандартизація “  відноситься до циклу професійної підготовки. Основні теоретичні знання,  
необхідні для вивчення цієї дисципліни,  студенти отримають під час опрацювання дисциплін 
природничо-фундаментального циклу, таких як “Вища математика, ”Фізика”,”Числові методи 
обчислень”. Код кредитного модуля П-12/1,  обсяг у кредитах ЕСТS – 2 кредити. 
 

II. Розподіл навчального часу 
 

Розподіл годин за видами занять 
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III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 
Кредитний модуль “ТВП-I. Метрологія, стандартизація" належить до спеціальних 

дисциплін, що викладається при підготовці фахівців з енергетичної спеціальності: "Теплові 
електричні станції" очної форм навчання. 

Метою курсу "Метрологія, стандартизація" є ознайомлення студентів енергетичних 
спеціальностей з основами вимірювань, методами  та засобами вимірювань,із забезпеченням 
єдності вимірювань та способами досягнення достатньої точності їх, з державними актами та 
нормативно-технічними документами по стандартизації. Із структурою метрологічної служби 
України. 

Успішне вирішення проблем підвищення якості та безпеки проведення технологічних 
процесів на підприємствах, в тому числі на енергетичних (ТЕС та АЕС), охорони 
навколишнього середовища залежить від отримання повної та достовірної інформації про ці 
процеси та стан обладнання. Цю інформацію  набувають через розвинену систему вимірювань, 
що охоплює контроль усіх технологічних процесів та систем на електричних станціях за 
допомогою різноманітних засобів та приладів, що надалі вивчаються у курсі "Теплотехнічні 
вимірювання та прилади - 2", і достовірність якої та її обробка неможлива без вивчення курсу 
"Метрологія, стандартизація". 

Крім того, основні положення, що викладаються у цьому курсі, застосовуються при 



вивченні усіх спеціальних дисциплін, таких як “Теплові електричні станцї”, “Режими роботи 
ТЕС та АЕС”, “АСУ ТП ТЕС”, тощо та являються обов'язковими при теоретичному та 
практичному використанні. 
               Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основні терміни та визначення в області метрології; 
- види, способи , методи вимірювань та орієнтуватися у їх використаннні при визначенні 

основних теплотехнічних величин; 
- метрологічні характеристики засобів вимірювання та їх нормування; 
- структуру метрологічної служби; 
- основні визначення та поняття в  області стандартизації, категорії та види стандартів; 
- міжнародні організаціїї по стандартизації. 

Також студенти повинні  вміти: 
- користуватися стандартами та використовувати їх на практиці; 
- повіряти засоби вимірювань та робити висновки  про придатність їх до використання; 
- обробляти результати  вимірювань. 

 
IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Вступ . 
Предмет та завдання дисципліни, зв'язок з іншими дисциплінами. Історія та перспективи 

розвитку метрології і стандартизації. Особливості розвитку метрології та метрологічних систем. 
Значення метрології та стандартизації для контролю і управління тепловими процесами на ТЕС 
та АЕС. 

Законодавча метрологія. Основні стандарти в області метрології. Метрологічне 
забезпечення. Основи метрологічного забезпечення. Мета та основні завдання метрологічного 
забезпечення. 

 
Тема 1 Основні поняття та визначення в області метрології. 
Наукові основи метрології.Терміни та визначення в області фізичних величин : фізична 

величина, рід величини, розмір величини, значення ф.в., система ф.в., основна ф.в., похідна 
ф.в., розмірність ф,в.,розмірність основної ф.в, розмірність похідної ф.в. Правила утворення 
розмірностей.  Міжнародна система величин (МСВ). 

Терміни та визначення в області одиниць фізичних величин: основна одиниця ф.в., 
похідна одиниця ф.в., правила утворення похідних одиниць, система одиниць ф.в.. Міжнародна 
система одиниць, її позитивні властивості.  Визначення основних та додаткових одиниць МСВ, 
похідні одиниці 
МСВ, позасистемні одиниці, що допускаються для застосування нарівні з одиницями МСВ,  
кратні та часткові одиниці /визначення/,десяткові кратні та часткові одиниці. Правила 
написання позначень одиниць. 

 
Тема 2 Вимірювання та засоби вимірювань.  
Види вимірювань.  Поділ  вимірювань фізичних величин : від призна-чення - 

лабораторні та технічні; від забезпечення точності результату - максимально-можливої 
точності, контрольно-повірочні, технічні; за спосо- 
бом  отримання значень вимірюваної величини : прямі, непрямі (опосередко-вані, сукупні, 
сумісні).                                                    

Поняття методу вимірювання. Методи вимірювання: прямого перетворення; 
диференційний або різницевий; нульовий, або метод зрівноваження з регульованою мірою; 
метод одного збігу, або ноніуса; метод заміщення. Порівняння методів за точністю .                                                  

Засоби вимірювань. Класифікація засобів вимірювання : за видом вимірюваної  велични ; 
за технічним застосуванням - міра, вимірювальний прилад, вимірювальний перетворювач, 
вимірювальний канал, вимірювальна система; за метрологічним призначенням: 
еталонні,зразкові, робочі. Визначення еталону (одиниці фізичної величини). Еталонна база 



одиниць МСВ. Схема класифікації еталонів в масштабі країни. Схема забезпечення єдності 
вимірювань. Метрологічні правила.   . 

Метрологічні характеристики засобів вимірювання. Нормування метрологічних 
характеристик. Метрологічна надійність засобів вимірювання. Система ДСП. 

                                                    
Тема 3. Похибки вимірювань та засобів вимірювань.  
 
Похибки засобів вимірювань. Поділ похибок засобів вимірювання: за способом  

числового вираження; за умовами роботи; за режимами роботи; за технологією вироблення 
засобів вимірювання . Якісні характеристики засобів вимірювання.                                                    

Основи теорії вимірювань. Похибки вимірювань фізичних величин.Класифікація 
похибок вимірювань фізичних величин: систематичні та випадкові похибки. Причин 
виникнення та способи усунення систематичних похибок, оцінка межі систематичної похибки .                                             

Випадкові похибки: основні поняття теорії випадкових похибок, закони розподілу 
випадкових величин та похибок, методи оцінки та обліку випадкових похибок. Математичні дії 
над результатами вимірювань. 

                                                    
Тема 4 Метрологічний надзор за станом та застосуванням засобів вимірювання  
 
Повірка засобів вимірювання. Організація і порядок проведення. Види документації по 

повірці.                                              
Структура метрологічної служби України. Державна та відомча метрологічні служби, їх 

функції. Метрологічна служба міністерства енергетики.  
                                              
Тема 5. Законодавча метрологія і стандартизація 
Стандартизація, іі сутність та основні напрямки.  Основні визначення стандартизації. 

Роль стандартизації в розвитку народного господарстсва України. Принципи та методи 
стандартизації. Критерії та види стандартів. Порядок розроблення, затвердження  та 
впровадження стандартів. Метрологічні об’єкти стандартизації. Нормативно-технічна 
документація. 

Міжнародна стандартизація.Міжнародні організації по стандартизації. Зв’язок державної 
системи стандартизації з міжнародними та регіональними системами стандартизації.  

Принципи побудови схем теплотехнічного контролю.                                              
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
 

Викладання матеріалу  здійснюється під час аудиторних занять(лекції, лабораторні 
заняття)з використанням роздатково- ілюстраційних матеріалів, плакатів , а також під час 
виконання завдань до СРС.Контроль знань забезпечує виконання  МКР.  

Список основної літератури: 
1.Головко Д.В. , Рего К.Г. Основи метрології та вимірювань .К.:Либідь, 

2001.-408 с.   
2.Шишкин Н.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: 

Учеб. для вузов /Под ред, акад. Н.С.Соломенко.- М.: Изд-во стандартов, І990.-342. 
 3. Метрологія, Книга 1. Фізичні величини, одиниці та перевірні схеми засобів 

вимірювання: Нав. посібник / С.П.Полішко-К,:ІСДО, 1994.-248. 
 4. Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація. - К.: Либідь, 1997. –192 с. 
 5. Новицкий П.В. Зограф И.А. Оценки погрешностей результатов из- 

мерений. Изд 2-е, перераб. и доп.- Л.: Энергоатомиздат, 1991.-304 с. 
6. ДСТУ 2681-94 ДСВ. Метрологія. Терміни та визначення. 
7. ДСТУ 2682-94 ДСВ. Метрологічне забезпечення.  Основні        поло-ження. 
8. ДСТУ 2708-94 ДСВ. Повірка засобів вимірювань. Організація і 



порядок проведення.  
9. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія. Основи  вимірювань. 

Стандартизація та сертифікація. – К.: Знання, 2006.- 242 с. 
10.ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних 

величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення , назви та позначення. 
11.ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні  одиниці фізичних 

величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття , назви та 
значення. 

12.ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та 
характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення. 
           Література наявна у фондах НТБ НТУУ “КПІ”. 
           Організація індивідуального консультування проводиться  викладачем  на кафедрі за 
графіком . 

VI. Мова 
            Мова викладання -українська.  

 
VII.Характеристика індивідуальних завдань 

           Семестрові індивідуальні завдання не передбачені робочим навчальним планом. 
 

VIII. Методика оцінювання 
           Бально-рейтингова системи оцінювання та методики проведення семестрової атестації                                         
з кпедитного модуля« ТВП-1. Метрологія  та стадартизація» для студентів   спеціальності   
6.0905 «Теплові  електричні станції»  теплоенергетичного факультету здійснюється у 
відповідності до “ Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів”  : 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань згідно з робочим навчальним 
планом. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

С
ем

ес
тр

 

кредити акад.год. Лекц. Практичні Лаб.раб. СРС. МКР РР Семестр 
атест. 

5 2 72 18 - 18 36 1 - залік 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) Підготовку,  виконання та захист 6 лабораторних робіт. 
2) Виконання індивідуальних домашніх завдань з  5 самостійних робіт (як захист теми 

відповідного розділу робочої навчальної програми). 
3) Дві контрольні роботи (одна МКР, поділена на дві контрольні роботи тривалістю по 

одній академічній годині). 
 

Система рейтингових(вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Лабораторні роботи (Л.Р.) 
Ваговий бал –9. Максимальна кількість балів дорівнює 9 бали6 = 54. 
          
Підготовка до  
роботи  - 2 бали  

Якісно підготовлений протокол -  2 бали; 
Протокол  підготовлено з зауваженнями – 1 бал 
Відсутність протоколу – 0 балів  

Виконання 
лабораторної 
роботи  - 2 бали 

Володіння матеріалом Л.Р. та 
активна участь в їі виконанні - 2 бали. 
Формальне виконання  Л.Р. -1 бал. 

Якість захисту 
роботи -5 балів 

Глибоке розкриття заданих питань по темі Л.Р.- 5 балів 
Недостатнє розкриття питань : 3-4 бали 



Незадовільна відповідь: 0 балів 
 
 

2. Самостійна робота студентів 

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів дорівнює  6 балів 5 = 30 балів. 

 

Кількість балів      

 

                        Критерій оцінки 

 5 балів   Глибоке розкриття проблеми, творчий підхід 

 4  бали Обгрунтоване розкриття проблеми 

2- 3 бали: Тема розкрита неповно . 

 

3. Модульний контроль. 

Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів дорівнює 8 балів 2= 16. 

Кількість балів:                  Критерій оцінки 

 6   балів Повне розкриття усіх питань. 

4-5 балів: Недостатнє розкриття одного з питань або неточності у 
відповідях. 

3   бали: Неповна відповідь на питання . 

0   балів: Незадовільна відповідь. 

 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
- відсутність на лабораторному занятті  або на контрольнівй роботі без поважної 

причини…………............................................................................................(-2 )бали 
- несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання відповідей на завдання  
      до СРС ………………………........................................................................(- 2) бали 
- відсутність на лекції з неповажної причини……………………………    (-2) бали 
- відсутність конспекту за темою пропущеної лекції……………………    (-2 )бали 
- участь у модернізаціїї Л.Р. або дидактичного матеріалу..................(+5...+10)балів  
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
   R =

k
kr  =54 + 30 + 16 = 100 бал. 

Рейтингова оцінка (RD) дисципліни формується як сума всіх рейтингових балів 
k

kr та 

заохочувальних/штрафних балів 
s

rs: 

                                   RD = 
k

kr + 
s

rs 

Семестровим контролем є залік. 
Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD0,6 R) мають 

можливості: 
- отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом» відповідно до набраного 

рейтингу; 
- виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки; 



- у разі отримання оцінки більшої, ніж «автоматом» з рейтингу, студент отримує 
оцінку за результатами залікової контрольної роботи; 

- у разі отримання оцінки меншої, ніж «автоматом» з рейтингу (<0,6R), попередній 
рейтинг студента з дисципліни скасовується, і він отримує оцінку тільки за 
результатами залікової контрольної роботи. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля  
менше 0,4R   до заліку не допускаються.  

Якщо рейтинг студента лежить у межах:  0,4 R<RD<0,6 R він зобов’язаний  виконувати 
залікову контрольну роботу.  

Оцінки (ECTS та традиційна) до залікової відомості виставляються згідно з таблицею: 
Значення рейтингу  

з кредитного 
модуля 

Оцінка ECTS  
та визначення 

Традиційна 
оцінка 

(диф.залік) 

Традиційна 
залікова 
оцінка 

0,95 R  RD, RD=100 А – відмінно Відмінно 

0,85 R  RD < 0,95 R В – дуже добре 

0,75 R  RD < 0,85 R С – добре 
Добре 

0,65 R  RD < 0,75 R D – задовільно 

0,6 R  RD < 0,65 R 
Е – достатньо  
(задовольняє мінімальні 
критерії) 

Задовільно 

Зараховано 

RD < 0,6 R Fx – незадовільно Незадовільно Незараховано 

RD < 0,4 R (залік) 
F – незадовільно 
(потрібна додаткова 
робота) 

Не допущено 

     
 
 

IX. Організація 
Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється за 
телефоном кафедри ТЕУ Т та АЕС : 406-.80-96 
 


