
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Код: ПС01 (3 курс) ПВ07 (4 к); 
2. Назва: Контроль, облік та паспортизація в системах ТГПіВ; 
3. Тип: вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: три; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Олександр Грицина , кандидат 

технічних наук, доцент 

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

• аналізувати та приймати рішення щодо вибору засобів вимірювання та обліку фізичних 

величин в системах ТГПіВ; 

• вибір систем обліку енергоносіїв та природного газу; 

• виконувати паспортизацію систем теплогазопостачання і вентиляції.. 
10. Форми організації занять: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота,  іспит; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Газопостачання; Опалення; 

Вентиляція, Кондиціонування повітря. 
12. Зміст курсу:(перелік тем) 

• Вимірювання температури та тиску; 

• Вимірювання витрати і кількості речовини; 

• Вимірювання рівня рідин та фізико-хімічних параметрів рідин і газів; 

• Аналіз складу газів; 

• Облік природного газу та теплової енергії; 

• Паспортизація систем теплогазопостачання і вентиляції 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

• Нубарян С.М. Контрольно-вимірювальні прилади в теплотехнічних вимірюваннях./ С.М. 

Нубарян // – Харків: ХНАМГ, 2006 – 283 с.. 

• Сідак В.С. Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання: / 

В.С. Сідак // Навчальний посібник. - Харків, 2006.- 228с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 12 год. практичних занять, 76 год. самостійної роботи. Разом – 108 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобі. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці  семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українською. 

 

 

Завідувач кафедри теплогазопостачання, 

вентиляції та санітарної техніки                                           М.Д. Кізєєв, канд. техн. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1.code: PS01 (3rd year) PV07 (4K); 
2. Title: Control, registration and certification systems Heat- Gas supply and Ventilation; 
3. Type: selective; 
4. The level of higher education I (Bachelor's degree); 
5. year of study, when offered Discipline:4; 
6. Semester when the discipline is studied: 8; 
7. Number of ECTS credits set: three; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Hrytsyna Alexander, Ph.D., 

associate professor 
9. Results of studies: 

·         analyze and decide on the choice of measuring and recording of physical quantities HGV systems; 

·         choice of accounting systems for energy and natural gas; 

·         perform certification of HGV systems. 
10. Forms of organizing classes, lectures, workshops, independent work, exam; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline Gas; Heating; Ventilation, Air 

Conditioning. 
12. Course content: (list of 

· Measuring the temperature and pressure; 

· Measuring the costs and amount of substance; 

· Liquid level measurement, physical and chemical characteristics of liquids and gases; 

· Analysis of gases; 

· Accounting for natural gas and thermal energy; 

· Certification of Heat and ventilation 
13. Recommended educational editions 

· SM Nubaryan Instrumentation in thermal measurements. / SM Nubaryan // - Kharkov: KSAME, 

2006 - 283 p .. 

· Sidak VS Innovative technologies in diagnostics and operation of gas supply systems: / VS Sidak // 

Textbook. - Kharkov, 2006.- 228s. 
14. Planned learning activities and teaching methods: 
20 h. lectures and 12 hours. workshops, 76 hours. independent work. Total - 108 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual and group research tasks using 

multimedia. 
15. Forms and criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester. 

Current control (100 points): testing survey. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Heat and gas supply, ventilation  

and sanitary equipment department,                                                                   

Candidate of Engineering, associate professor                                                                      M.D. Kizyeyev    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


