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МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕНЕРГОНОСІЇВ 
Кузь М.В. 

Академія технічних наук України, м. Івано-Франківськ, вул. Деповська 53/2 
Для контролю метрологічних характеристик лічильників енергоносіїв 

використовують робочі еталони з втричі меншою похибкою. Однак така процедура 
проводиться тільки один раз за міжповірочний інтервал. Тому неможливо точно 
визначити час відмови лічильника впродовж цього періоду. 

Виходом з такої ситуації є діагностування лічильників енергоносіїв під час їх 
експлуатації. Автором пропонується новий метод діагностування побутових 
лічильників електроенергії, води та газу шляхом визначення математичних 
залежностей між обсягами споживання цих енергоносіїв у конкретних споживачів, 
що дозволить перевірити метрологічні характеристики лічильників безпосередньо у 
споживачів та виявити несправності цих засобів вимірювань. За попередньо 
визначеними впродовж календарного року залежностями між обсягами споживання 
електроенергії, води та газу у конкретних споживачів, у наступних календарних 
роках визначають аналогічні залежності та різницю між цими та попередніми 
коефіцієнтами. Наприклад, впродовж календарного року визначені залежності: 
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 еР  і води  вV , електроенергії і газу  гV , газу і води відповідно; n  – календарний 
рік, наприклад 2016n . 

У наступному календарному році визначають такі ж кореляційні коефіцієнтами 
та порівнюють їх з аналогічними коефіцієнтами за попередній календарний рік. Для 
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про те, що коефіцієнти між обсягами споживання електроенергії і води майже не 
змінилися, а коефіцієнти між обсягами споживання електроенергії та газу, води та 
газу значно змінилися. Оскільки спільною фізичною величиною в коефіцієнтах, що 
зазнали змін, є обсяг спожитого газу, то за результатами діагностування можна 
зробити висновок про погіршення метрологічних характеристик лічильника газу. 

Використання розробленого методу дозволить здійснювати діагностування 
лічильників енергоносіїв тільки на основі даних про обсяги споживання ними 
енергоресурсів. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 
НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
Лашко Олена Вікторівна, 
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імені Ігоря Сікорського»,  

Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37; 
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Сучасні темпи розвитку науки і техніки висувають нові вимоги до системи 

вищої професійної освіти. Вчені характеризують сьогоденні умови як VUCA-світ: 
динамічний, невизначений, непередбачуваний, багатозначний.  Його умови несуть в 
собі як великий ступінь стресу, так і сприятливі умови для розвитку і зростання. 
Хаос і невизначеність породжують нові способи мислення і дій – такі, що раніше не 
були відомі [1].  

Перебуваючи у нестабільному світі, який постійно змінюється, концептуальних 
змін зазнає и вища школа. Стає очевидно, що методи і підходи, які застосовувалися 
у навчанні раніше, нині малоефективні. У зв’язку з цим, виникає потреба розробки 
нових методів, які будуть здатні задовольнити потреби всіх сторін навчального 
процесу – студентів, викладачів, роботодавців тощо. Рішеннями нової задачі стають 
сучасні напрацювання щодо психологічних та педагогічних аспектів підготовки 
фахівців технічної галузі. Зокрема, у роботах Протасова А.Г. розкриваються 
проблеми професійної підготовки інженерів з неруйнівного контролю та 
пропонуються організаційно-педагогічні умови вдосконалення навчального процесу 
на основі компетентнісного підходу [2].  

В рамках науково-дослідної роботи, яка проводилася на кафедрі приладів і 
систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського, вивчалися психологічні 
аспекти професійної підготовки інженерів з НК. В результаті дослідження були 
сформульовані ознаки екологічного освітнього простору – такого, в якому 
професійне та особистісне зростання студентів відбувається органічно [3]. 
Фундаментом для проведення дослідження став метод екологічної психологічної 
фасилітації – інноваційний метод психологічної допомоги, розроблений 


