
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 145; 

2. Назва: Вимірювання в гідроенергетиці; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: IV; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Галич О.О., старший викладач; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• проводити експериментальні дослідження по вимірюванню основних характеристик ГЕС; 

• здійснювати безпосередні вимірювання різноманітних параметрів ГЕС; 

• обробляти результати проведених експериментальних досліджень і визначати геометричні, 

кінематичні і динамічні характеристики; 

• використовувати для проведення експериментальних досліджень сучасні методи і прилади; 

• оцінювати точність проведених вимірювань та отриманих результатів 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до спеціальності», 

«Гідрогазодинаміка», «Гідравліка»;   
12. Зміст курсу: Вимірювання. Точність та похибки вимірювання. Вимірювання та моніторинг 

гідроенергетичних та гідротехнічних споруд. Контрольно-вимірювальні апаратура та системи. Роль 

автоматизованих систем при здійсненні вимірювань параметрів гідровузла автоматизованого збору і 

обробки даних вимірювань. Вимірювання основних параметрів гідровузла. Вимірювання основних 

параметрів гідротехнічних споруд. Вимірювання основних параметрів гідроенергетичного 

обладнання. Організація візуальних контрольних спостережень та вимірювань на гідровузлі. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Атрошенко Ю. К.,  Иванова Е. В. Теплотехнические  измерения  и  приборы:  учебное  пособие. 

Томский  политехнический  университет. – Томск. 2014. – 151 с. 

2. Блинов И. Ф., Ронжин И. С., Царев А. И. Натурные наблюдения и исследования на 

энергетических сооружениях. Гидротехническое строительство, 1999, №8/9. 

3. Блинов И. Ф., Царев А. И. Натурные наблюдения как средство обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений. М.: НИИЭС, 1998, вып.1. 

4. Цюцюра В. Д., Цюцюра С. В. Метрологія та основи вимірювань. Навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 

2003. – 180с.  

5. Головко Д. Б., Рего К. Г., Скрипник Ю. О. Основи метрології та вимірювань. Навч. посіб. – К.: 

Либідь, 2001. – 408 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 14 год. 

лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.;  

Методи: лекцій у супроводі плакатів, інтерактивні лекції, розв’язування задач, індивідуальні 

завдання, використання мультимедійних засобів;  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Контроль студентів на лекціях і лабораторних заняттях здійснюється шляхом перегляду 

конспектів, усного опитування і перевірки результатів лабораторних занять і самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

Завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики  

та гідравлічних машин  

д.т.н., професор                                                                                                          О.А. Рябенко  

                                                                                             

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCRIPTION OF THE ACADEMIC DISCIPLINE 
1. Code: 145; 

2. Title: Measurements in hydropower engineering; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: first (bachelor’s); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2nd
; 

6. Semester when the discipline is studied: 4th
; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.O., senior lecture; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• to carry out the experiments of measuring main characteristics of HPP; 

• to make direct measurement of various parameters of HPP;  

• to use modern methods for carrying out experimental investigation; 

• to treat results of made experiments and to determine geometrical, kinematical, and dynamical 

characteristics;  

• to estimate the accuracy of made measurement and received results;  

10. Forms of organizing classes: educational lessons, independent work; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Introduction of specialty», 

«Hydrogasdynamics», «Hydraulics»;   
12. Course contents: Measurement. Accuracy and error in measurement. Measurement and monitoring 

of hydropower and hydraulic structures. Control and measuring equipment and systems. The role of 

automated systems in measuring the parameters of the hydraulic complex of automated collection and 

processing of measurement data. Measurement of the main parameters of the hydraulic complex. 

Measurement of the main parameters of the hydraulic structures. Measurement of the main parameters of the 

hydropower equipment. Organization of visual control observation and measurement in hydraulic complex.  

13. Recommended educational editions:  
1. Atroshenko Y. K., Ivanova E. V. Thermotechnical measurements and devices: a tutorial. Tomsk 

Polytechnic University. - Tomsk. 2014. - 151 p. 

2. Blinov I. F., Ronzhin I. S., Tsarev A. I. Full-scale observations and studies on power facilities. 

Hydrotechnical construction, 1999, №8 / 9. 

3. Blinov I. F., Tsarev A. I. Natural observations as a means of ensuring the safety of hydraulic structures. 

M .: NIIES, 1998, issue 1. 

4. Tsyutsyura V.D., Tsyutsyura S.V. Metrology and bases measurements. Tutorial. - K .: Znannya-Pres, 

2003. – 180 p. 

5. Holovko D. B., Reho K. G., Skrypnik Y. O. Fundamentals of metrology and measurements. Teaching 

manual - K.: Lybid, 2001. - 408 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours laboratory classes, 60 hours independent work. Total  – 90 hours;  

Methods: lectures accompanied by posters; solving tasks; pursuance of an individual study-drawing 

graphic scheme; 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on 100 points scale. 

Control of students’ work at lectures and laboratory classes happens by reviewing abridgements, oral 

questioning and checking the results of laboratory classes and independent work. There are tests during 

semester; 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
Head of the Department of hydropower, heat power  

engineering and hydraulic machines 

Doctor of Technical Sciences, Professor                                                                             O.A. Riabenko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


