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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Метрологія та вимірювальна 

техніка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 

спеціальності 5.141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації 5.141.3 

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є конструкції, принципу дії, 

електровимірювальних приладів, методів загальних вимірювань електричних та неелектричних 

величин електричними методами, набуття навиків роботи з електровимірювальними приладами 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Дисципліна «Метрологія та вимірювальна техніка» спирається на такі вивчені дисципліни 

як: математика, фізика, хімія.  

Знання з курсу доповнюють та поглиблюють знання які студенти отримують з таких 

дисциплін як: промислова електроніка, теоретичні основи електротехніки, 

електроматеріалознавство, електричні машини та основи електроприводу. 

Необхідна для вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких  змістовних модулів: 

1. Основи метрології. 
2. Засоби електричних вимірювань. Вимірювання електричних величин 
3. Електричні вимірювальні кола. 
4. Вимірювання магнітних величин. 
5. Вимірювання неелектричних величин. 
6. Вимірювально-інформаційні системи. 

Загальна кількість годин – 135 годин. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни “Метрологія та вимірювальна техніка” полягає 

в формуванні знань, вміння діяти та формування професійних здібностей техніка-електромеханіка, 

що пов'язані з виконанням метрологічної та технічної діяльності в майбутній професії. 

1.2.Основними завданнями є формування знань молодшого спеціаліста відповідно до 

вимог освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики та вимог 

сучасного виробництва до його професійних умінь та здатностей з технічних дисциплін. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- види і методи вимірювань; 
- визначення похибок вимірювань та приладів; 
- міри основних електричних величин; 
- систему СІ; 
- будову і принцип дії приладів безпосередньої оцінки та приладів порівняння для 
вимірювання електричних величин; 
- призначення і класифікацію масштабних перетворювачів; 
- переваги і можливі галузі використання електровимірювальних приладів різних систем; 
- основні параметри електричних кіл; 
- особливості вимірювання неелектричних величин електричними методами; 
- класифікацію неелектричних величин; 
- принцип дії найбільш поширених перетворювачів неелектричних величин в електричні, 
галузі їх використання; 
- Основні блоки вимірювальних інформаційних систем. 
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вміти : 

- по зовнішньому вигляду приладу визначити його призначення; 
- вибирати найбільш доцільний вид та метод для вимірювання конкретної величини; 
- визначати похибки прямих та непрямих вимірювань; 
- давати оцінку точності виконаного вимірювання, підбирати прилад для заданої точності 
вимірювання; 
- збирати схеми з використанням вимірювальних трансформаторів струму і напруги; 
- виконувати вимірювання параметрів електричних кіл приладами безпосередньої оцінки та 
приладами порівняння; 
- розрізняти перетворювачі неелектричних величин в електричні за призначенням, 

конструкцією та принципом дії. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/3,75 кредиту ECTS. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Модуль 1. Електричні та неелектричні вимірювання  

Змістовний модуль 1.Основи метрології. 

 Визначення науки метрології, її завдання. Визначення та класифікація вимірювань. 
Методи та види вимірювання. Класифікація похибок. Класифікація вимірювальних приладів по 
точності. Оцінка точності прямих і непрямих похибок. Загальні відомості про міри. Міри та 
зразкові засоби вимірювання струму і напруги. Міри електричного опору, ємності і індуктивності, 
взаємної індуктивності. Метрологічні характеристики та основні вимоги до мір основних 
електричних величин. 

Змістовний модуль 2. Засоби електричних вимірювань. Вимірювання електричних величин. 

Класифікація засобів вимірювань. Загальна схема будови електровимірювальних приладів 

безпосередньої оцінки. Обертальний, протидійний та установлюваний моменти. Шкали. 

Чутливість, постійна. Електричні характеристики приладів. Визначення основних характеристик 

приладів по умовним позначенням на шкалах. Вимірювання постійних струмів, напруг і кількості 

електрики. Прилади магнітоелектричної системи. Прилади електромагнітної, електродинамічної, 

феродинамічної систем. Шунти, додаткові опори. Вимірювальні трансформатори струму і 

напруги. Вимірювання потужності у колах постійного та однофазного змінного струмів. 

Опосередковане вимірювання потужності. Вимірювання активної потужності у трифазних 

електричних колах. Методи вимірювання енергії. Лічильники. Вимірювання кута зсуву фаз. 

Однофазні фазометри. Частотоміри. Схеми, конструкції, принцип дії. Загальна структурна схема, 

властивості, характеристики цифрових вимірювальних приладів. Осцилографи. Основні 

характеристики і параметри. 

3. Електричні вимірювальні кола. 
Вимірювання параметрів електричних кіл приладами безпосередньої оцінки. Омметри. 

Мікрофарадометри електродинамічної системи, конструкція, принцип дії. Вимірювання 

електричних величин комбінованими приладами. Загальна теорія мостових схем. Мости змінного 

струму.  

4. Вимірювання магнітних величин. 
Загальні відомості про вимірювання магнітних величин. Вимірювання магнітної 

індукції, магнітного потоку і напруженості магнітного поля. Загальні характеристики магнітних 
матеріалів. Апаратура та зразки для дослідів. 

5. Вимірювання неелектричних величин. 
Загальні відомості про вимірювання неелектричних величин. Класифікація 

неелектричних величин. Параметричні вимірювальні перетворювачі неелектричних величин в 
електричні. Генераторні перетворювачі неелектричних величин в електричні. Загальні відомості 
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про вимірювання температури, тиску, швидкості. Засоби вимірювання витрат рідини, газу. 
Вимірювачі рівня пального. Вимірювання швидкості та обертів двигуна автомобілю. Спідометри, 
тахометри, тахографи.  

6. Вимірювально-інформаційні системи. 
Загальні відомості про вимірювально-інформаційні системи. Основні блоки 

вимірювальних інформаційних систем. Принципи побудови вимірювальних інформаційних 

систем.  

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І. Електричні і радіотехнічні вимірювання: Посіб.для 

пед.працівників та учнів проф.-тех.навч.закл. - К.:Навч.книга, 2002.-287с. 

2. Попов В.С. Электрические измерения (с лабораторными работами). Учебник для техникумов. 
Изд. 2-е, переработ. И доп. М.,”Енергия”,1974.-400с. 
3. Бартновский А.Л., Козин Б.О., Кучер С.А. “Измерения в электротехнических устройствах 

железнодорожного транспорта”.М.:Транспорт,1982. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://electrolibrary.narod.ru 

2. http://forca.com.ua 
3. http://forca.ru 
4. http://www.tipovoy-proekt.ru 

 

 ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
Диференційований залік в ІІІ та ІV семестрах. 

 

Критерії оцінювання знань студентів.* 

- Оцінка «відмінно» виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що 

міститься в базових і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно 

відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язуванні 

практичних задач по метрології та вимірювальній техніці; 

- Оцінка «добре» виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, однак, містять певні (несуттєві) 

неточності, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач по 

метрології та вимірювальній техніці; 

- Оцінка «задовільно»  виставляється за посередні знання навчального матеріалу, 

мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних задач по метрології та вимірювальній техніці; 

- Оцінка «незадовільно» виставляється за незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення 

при розв’язанні практичних задач по метрології та вимірювальній техніці; 

Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за результатами семестрового 

контролю, складається з кількості балів отриманих за результатами поточного контролю знань під 

час семестру. 

 

 

 

http://electrolibrary.narod.ru/
http://forca.com.ua/
http://forca.ru/
http://electrolibrary.narod.ru/
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 ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
1. Лабораторні роботи згідно робочої навчальної програми; 

2. Поточний контроль на аудиторних заняттях; 

3. Класна контрольна робота згідно робочої навчальної програми. 
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