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Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

4 

Галузь знань 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

(шифр і назва) 

 

 
 

Обов’язкова навчальна 

дисципліна 

 

(цикл професійної підготовки) 

 

 

Модулів – 1 

 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й  

Індивідуальне завдання 

_____________________ 
(назва) 

Семестр 

 
1-й  

Лекції 

Загальна кількість годин – 

120 год. 

 

Для денної форми 

навчання: 

 

Кількість аудиторних 

годин - 48  год 
 

Підготовка до контроль-

них заходів- 24 год 

 

Підготовка до аудиторних 

занять - 48 год 

 

 

Спеціальність 

(спеціалізація): 

152 – метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

(Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка) 
 (код і назва) 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

  магістр  . 
(назва) 

40 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 

 

4 год.  

 

Лабораторні 

___ год. 

 

____ год. 

 

Самостійна робота 

_72__ год. 

 

110 год. 

 

Індивідуальні завдання: 

____ год. 

Вид підсумкового 

контролю:  

_______іспит_______ 
(іспит, диф.залік, залік) 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 48/72 = 0,66 

для заочної форми навчання – 10/110=0,09 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 2.1 Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам з 

автоматизації, науковим співробітникам теоретичні та практичні основи: 

вилучення кількісної та якісної інформації про властивості об’єктів та процесів, 

встановлення та застосування наукових і організаційних основ, правил та норм, 

необхідних для досягнення єдності т необхідної точності вимірювань, 

впровадження нових інформаційних технологій створення автоматизованих 

вимірювальних систем. 

2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи сучасної 

метрології» є:    

 -  опанування знаннями щодо принципів і методів виконання вимірювань 

фізичних величин – параметрів технічних об’єктів і технологічних процесів; 

- ознайомлення з принципами побудови та використання засобів 

вимірювальної техніки загально технічного та спеціального призначення; 

- надбання знань з причин похибок засобів вимірювальної техніки та 

впливу стану об`єктів вимірювань і оточуючого середовища на похибки 

вимірювань; 

- надбання знань з метрологічного забезпечення вимірювань; 

-  опанування основними навичками застосування засобів вимірювальної 

техніки . 

 

2.3 В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

ЗНАТИ: 

2.3.1. Поняття, визначення, терміни. 

 метрологія, метрологічне забезпечення, вимірювання, єдність 

вимірювань, шкала вимірювань, фізична величина, одиниця 

вимірювань, вимірювальний сигнал; 

 засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), різновиди ЗВТ, різновиди методів 

вимірювань, невизначеність вимірювань; 

 похибки вимірювань, нормування характеристик похибок вимірювань, 

нормування метрологічних характеристик ЗВТ, похибок ЗВТ, класу 

точності ЗВТ; 

 метрологічна діяльність, метрологічна служба, метрологічний контроль 

і нагляд, повірка та калібрування ЗВТ, метрологічний ланцюг, 

метрологічна атестація ЗВТ та методик виконання вимірювань; 

 температура, тиск, витрата, рівень заповнення, хімічний склад та 

властивості речовин, автоматизована вимірювальна система. 

        2.3.2. Закони, принципи, правила, формули. 

 Закон України „Про внесення зміни до Закону України „Про 

метрологію та метрологічну діяльність.” № 1765 – IV від 15.06.2004р.; 

 постановки вимірювального експерименту, забезпечення єдності 

вимірювань, передавання розмірів одиниць фізичних величин від 

еталонів робочим ЗВТ; 

 нормування метрологічних характеристик вимірювань та ЗВТ та 

виконання метрологічних робіт; 



 5 

 вибору ЗВТ та побудови вимірювальних каналів і систем; 

 порядок розрахунку метрологічних характеристик вимірювальних 

каналів; 

 правила оцінки результату і похибки вимірювань.  

2.3.3. Ознаки, характеристики, властивості еталонів . 

2.3.4. Моделі, схеми вимірювання, похибки методів вимірювання і ЗВТ. 

        2.3.5. Методи, засоби, прийоми, алгоритми, вимірювань, обробки і подання 

результатів вимірювань з використанням програмних засобів. 

ВМІТИ: 

  Здійснювати метрологічну діяльність і проводити метрологічні роботи у 

відповідності з законом України про метрологію і метрологічну 

діяльність і діючими нормативними документами. 

 Застосовувати діючі метрологічні норми і правила, а також технічні 

засоби для забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань. 

 Вибирати методи вимірювань і засоби вимірювальної техніки з 

урахуванням властивостей об’єкта вимірювань і необхідної точності 

вимірювань. 

 

 

3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 – Загальні відомості про вимірювання та засоби 

вимірювальної техніки 

Тема 1.1 – Метрологія, вступ  

 Мета й задачі курсу. Розвиток метрології в Україні Термінологія та 

поняття. Метрологічне забезпечення, об’єкт вимірювання і фізичні величини. 

Основне рівняння вимірювань. 

Тема 1.2 – Системи фізичних величин і одиниць вимірювань 

 Системи фізичних величин. Системи одиниць вимірювань. Визначення 

одиниць вимірювань.  

Розмір і розмірність ФВ. Утворення розмірності  похідних ФВ 

Тема 1.3 – Процес вимірювання 

 Визначення, основні елементи і підготовка процесу вимірювання. 

Фізична модель об’єкта вимірювань. Вимірювальні сигнали. Процедура 

вимірювання. 

Тема 1.4 – Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) 

Визначення і різновиди ЗВТ. Різновиди ЗВТ за функціональним та 

метрологічними призначенням. Еталони. Державний еталон. Вторинні еталони. 

Тема 1.5 – Різновиди вимірювань 

Різновиди вимірювань. Різновиди методів прямих вимірювань. 

Вимірювання і контроль. 

 

Змістовий модуль 2 – Основи теорії похибок вимірювань 

Тема 2.1 – Похибки вимірювань 

 Різновиди похибок вимірювань. Форми відображення кількісних 

характеристик похибок вимірювань. Показники якості вимірювань. 
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Тема 2.2 – Імовірнісні характеристики похибок і результатів вимірювань 

 Закони розподілу похибок і результатів вимірювань. Точкові і інтервальні 

ймовірності оцінки випадкових похибок вимірювань. Статистичні оцінки 

характеристик похибок вимірювань. 

Тема 2.3 – Принципи опису, оцінювання та підсумовування похибок 

 Постановка задачі підсумовування похибок вимірювань. Визначення 

сумарної систематичної, випадкової та повної похибки вимірювань.  

Нормування характеристик похибок вимірювань. 

 

Змістовий модуль 3 – Метрологічні й експлуатаційні характеристики ЗВТ 

Тема 3.1 – Визначення і задачі нормування метрологічних характеристик ЗВТ 

 Визначення, суть і мета нормування МХ ЗВТ. Нормовані метрологічні 

характеристики ЗВТ призначені для визначення результату вимірювання. 

Тема 3.2 – Визначення і різновиди похибок ЗВТ 

 Класифікаційні ознаки похибок ЗВТ. Форми відображення кількісних 

характеристик похибок ЗВТ. Систематичні, випадкові, статичні, динамічні 

похибки ЗВТ. Основна і додаткова похибки ЗВТ. 

Тема 3.3 – Методи нормування складових інструментальної похибки 

вимірювань 

Вибір комплексу нормованих складових інструментальної похибки 

вимірювань. Нормування основної, додаткової, динамічної похибки ЗВТ. 

Нормування похибки взаємодії та не інформованих параметрів вихідних 

сигналів ЗВТ. 

Тема 3.4 – Клас точності і експлуатаційні характеристики ЗВТ 

Визначення, встановлення та позначення класів точності ЗВТ. 

Метрологічна справність і відмова. Безвідмовність, довговічність, 

ремонтопридатність. 

Змістовий модуль 4 – Методи оцінки результатів вимірювань 

Тема 4.1 – Оцінка результату і похибки прямих вимірювань 

Оцінка результату і похибки прямих одноразових і багаторазових 

вимірювань. Обробка результатів декількох серій спостережень. 

Тема 4.2 – Оцінка результату і похибки опосередкованих вимірювань 

Опосередковані вимірювання при лінійній і нелінійній залежності. 

Результат і похибка опосередкованих вимірювань. 

Оцінка похибки опосередкованих вимірювань при нелінійній залежності. 
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4 Теми лекційних занять 

Таблиця 2 –  Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Метрологія. Терміни та визначення. Розвиток метрології в 

Україні. 
2 

2 Системи фізичних величин і одиниць вимірювань. 4 

3 Процес вимірювання. Фізична модель об’єкта вимірювань. 

Вимірювальні сигнали. 
4 

4 Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) 

Різновиди вимірювань. 
6 

5 Похибки вимірювань Принципи опису, оцінювання та 

підсумовування похибок 
4 

6 Визначення і різновиди похибок ЗВТ Визначення, суть і 

мета нормування МХ ЗВТ 
6 

7 Методи нормування складових інструментальної похибки 

вимірювань Клас точності і експлуатаційні характеристики 

ЗВТ. 

6 

8 Оцінка результату і похибки прямих вимірювань.                            4 

9 Оцінка результату і похибки  опосередкованих  

вимірювань.             
4 

    

  

  5 Теми семінарських занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

6 Теми практичних занять 

 

 Таблиця 3 – Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1 

Розмірність і одиниці вимірювань основних 

фізичних величин. Визначення розмірності та 

одиниць вимірювань похідних величин. Показник 

якості вимірювань. 

2 

2 
Перевірка гіпотези про вид функції щільності 

розподілу результатів вимірювань. 
2 

3 
Методи виявлення і вилучення систематичних 

похибок з результатів вимірювань. 
2 

4 

Методи підсумовування похибок вимірювань. 

Визначення сумарних систематичної і випадкової 

похибки вимірювань. 

2 
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7 Теми лабораторних занять 

 

Не передбачені навчальним планом. 

 

8 Самостійна робота 

 

 Таблиця 4– Самостійна робота 

№з/п Назва теми та види самостійної роботи студента  
Кількість 

годин 

1 

Підготовка до аудиторних занять 

– проробка лекційного матеріалу; 

– підготовка до практичних занять; 

 

 

24 

 

2 

Проробка розділів, які не викладаються на лекціях: 

Міжнародні метрологічні організації. 

Метрологічне обслуговування ЗВТ. 

Міжнародна система одиниць вимірювань SI.                   

 

 

24 

 

 

 

 

 

3 
Виконання та захист індивідуальних завдань 

 
- 

4 
Підготовка та складання підсумкового контролю 

знань (іспит) 
24 

 

9 Індивідуальні завдання 

 

 Не передбачені навчальним планом. 

 

10 Методи навчання 

 

 Методи навчання, які використовуються на лекційних та інших 

аудиторних заняттях  

 словесні (лекції, консультації); 

 наочні (ілюстрація за допомогою плакатів про викладанні лекцій, 

демонстрація структур, стадій, схем); 

 практичні (практичні, лабораторні роботи). 

Лекція — це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній 

формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між 

собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою.  

Лекція проходить або у вигляді розповіді — це метод навчання, який 

передбачає оповідну, описову форми розкриття навчального матеріалу з 

метою спонукання студентів до створення в уяві певного образу, або 

пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття 

сутності певного явища, процесу, закону. Він ґрунтується не стільки на 



 9 

уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього 

досвіду. 

Практичні роботи проходять у вигляді бесіди, яка передбачає 

використання попереднього досвіду студентів з певної галузі знань і на 

основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових 

явищ, понять або відтворення уже наявних знань. Також використовуються 

практичні методи, а саме вирішення типових задач проектування систем 

автоматизації. 

  

11 Методи контролю 

 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль 

(іспит). Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення 

лекцій, практичних і лабораторних занять і перевіряє рівень підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи.  

Методи поточного контролю з дисципліни «Теоретична метрологія» 

передбачені такі як: 

- експрес-контроль за окремими темами, які викладались на лекціях 

(здійснюється під час проведення практичних занять;) 

- експрес-контроль та самостійна робота за практичним курсом 

(здійснюється під час проведення практичних занять); 

Методи підсумкового контролю з дисципліни «Теоретична 

метрологія»  передбачені такі як: 

- іспит. 

Для підсумкового контролю знать студентів застосовується 

рейтингова система оцінювання (табл.) 

 

Таблиця 5 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види  

навчальної  

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

96 – 100 А 
відмінно   

 

 

зараховано 
86-95 В 

67-85 С добре 

61-66 D 
задовільно  

51-60 Е  

35-50 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням  

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням  
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Зразки екзаменаційних білетів 

 

ЕЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

 

1. Системи одиниць вимірювань. 

2. Форми відображення кількісних характеристик похибок вимірювань. 

3. Обробка результатів декількох серій спостережень. 

 

ЕЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 

 

1. Утворення розмірності  похідних ФВ. 

2. Закони розподілу похибок і результатів вимірювань. 

3. Опосередковані вимірювання при лінійній і нелінійній залежності. 

 

ЕЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 

 

1. Визначення, основні елементи і підготовка процесу вимірювання. 

2. Нормування характеристик похибок вимірювань. 

3. Результат і похибка опосередкованих вимірювань. 
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Запитання для виконання контрольної роботи студентами заочної 

форми навчання 
 

1. Мета й задачі курсу.  

2. Розвиток метрології в Україні  

3. Термінологія та поняття.  

4. Метрологічне забезпечення, об’єкт вимірювання і фізичні величини.  

5. Основне рівняння вимірювань.   

6. Системи фізичних величин.  

7. Системи одиниць вимірювань.  

8. Визначення одиниць вимірювань.  

9. Розмір і розмірність ФВ.  

10.  Утворення розмірності  похідних ФВ.   

11.  Визначення, основні елементи і підготовка процесу вимірювання.  

12.  Фізична модель об’єкта вимірювань.  

13.  Вимірювальні сигнали.  

14.  Процедура вимірювання.  

15.  Визначення і різновиди ЗВТ.  

16.  Різновиди ЗВТ за функціональним та метрологічними призначенням.  

17.  Еталони. Державний еталон.  

18.  Вторинні еталони.  

19.  Різновиди вимірювань.  

20.  Різновиди методів прямих вимірювань.  

21.  Вимірювання і контроль.  

22.  Різновиди похибок вимірювань.  

23.  Форми відображення кількісних характеристик похибок вимірювань.  

24.  Показники якості вимірювань.  

25.  Закони розподілу похибок і результатів вимірювань.  

26.  Точкові і інтервальні ймовірності оцінки випадкових похибок 

вимірювань.  

27.  Статистичні оцінки характеристик похибок вимірювань.  

28.  Постановка задачі підсумовування похибок вимірювань.  

29.  Визначення сумарної систематичної, випадкової та повної похибки 

вимірювань.  

30.  Нормування характеристик похибок вимірювань.  

31.  Визначення і задачі нормування метрологічних характеристик ЗВТ. 

32.  Визначення, суть і мета нормування МХ ЗВТ.  

33.  Нормовані метрологічні характеристики ЗВТ призначені для визначення 

результату вимірювання.  

34.  Класифікаційні ознаки похибок ЗВТ.  

35.  Форми відображення кількісних характеристик похибок ЗВТ.  

36.  Систематичні, випадкові, статичні, динамічні похибки ЗВТ.  

37.  Основна і додаткова похибки ЗВТ.  

38.  Вибір комплексу нормованих складових інструментальної похибки 

вимірювань.  

39.  Нормування основної, додаткової, динамічної похибки ЗВТ.  
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40.  Нормування похибки взаємодії та не інформованих параметрів вихідних 

сигналів ЗВТ.  

41.  Визначення, встановлення та позначення класів точності ЗВТ.  

42.  Метрологічна справність і відмова.  

43.  Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність.  

44.  Оцінка результату і похибки прямих одноразових і багаторазових 

вимірювань.  

45.  Обробка результатів декількох серій спостережень.  

46.  Опосередковані вимірювання при лінійній і нелінійній залежності.  

47.  Результат і похибка опосередкованих вимірювань. 

48.  Оцінка похибки опосередкованих вимірювань при нелінійній залежності. 
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12 Розподіл балів, які отримують студенти та рейтингова карта 

Таблиця 6 – Розподіл балів, які отримують студенти 

Елементи модуля Кількість балів Поточний і модульний контроль навчальної 

роботи студентів 

Рівень 

допуску 

35% 

Мінімаль-

на, рівень 

заліку 51% 

Максима-

льна 100% 

Форма контролю 
Тиждень  

 

тетраместр 

1 2 3 4 5 6 

Назва модуля 1 – Теоретична метрологія 

Лекційний курс: 

Лекція 1-3 

 

 

14 

 

21 

 

40 
Експрес контролі за 

лекційним курсом 

 

3 

1 

Практичні заняття 1-2 

 

 

7 

 

10 

 

20 

Виконання практичних 

занять 

 

6 

1 

Лекційний курс: 

Лекція 4-5 

 

 

14 

 

21 

 

40 
Модульний контроль за 

лекційним курсом 

 

8 

1 

Всього 37 50 100   

Лекційний курс: 

Лекція 6-7 

 

 

14 

 

21 

 

40 

Експрес контролі за 

лекційним курсом 

 

3 

2 

Практичні заняття 3-4 

 

 

7 

 

10 

 

20 

Виконання практичних 

занять 

 

6 

2 

Лекційний курс: 

Лекція 7-9 

 

 

14 

 

21 

 

40 
Модульний контроль за 

лекційним курсом 

 

8 

2 

Всього 37 50 100   
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Кафедра КІТ та М                                                                  Рейтингова картка за дисципліною Основи сучасної метрологіїї (іспит) 

Прізвище та ініціали_____________________________           Факультет КН та І                                Група _________________________ 

    Навчальний рік _______________        Семестр осінній   1 

Види робіт 

Тетраместр 13 Тетраместр 14 

Розподіл та рейтинг робіт, тижні Модулі Розподіл та рейтинг робіт, тижні Модулі 

   

Е
к
сп

р
ес

 к
о

н
тр

о
л

ь 
за

 л
ек

ц
ій

н
и

м
 

к
у

р
со

м
 

  

Е
к
сп

р
ес

 к
о

н
тр

о
л

ь 
за

 

л
п

р
ак

ти
ч

н
и

м
  

к
у

р
со

м
  

 

М
о

д
у

л
ьн

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь 

 рейтинг    

Е
к
сп

р
ес

 к
о

н
тр

о
л

ь 
за

 л
ек

ц
ій

н
и

м
 

к
у

р
со

м
 

  

Е
к
сп

р
ес

 к
о

н
тр

о
л

ь 
за

 

л
п

р
ак

ти
ч

н
и

м
  

к
у

р
со

м
  

 

М
о

д
у

л
ьн

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь 

  рейтинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1' 2'' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1' 2'' 

Основні види робіт 

Відвідування лекцій                       

Тестування, експресс контролі за лекційним 

курсом 
  40       40    40        40 

Модульний контроль (тести)        40  40         40   40 
Відвідування практичних занять                       
Активна робота на практичних заняттях: 

вирішення задач, доповіді та т.і. 
                      

Виконання та захист лабораторних робіт                       
Тестування, експресс контролі та сам. роботи за 

практичним курсом 
     20    20       20     20 

Семінари, тематичні опитування                       
Домашні завдання                       
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічні 

роботи, реферати та т.і. 
                      

Курсові роботи та проекти                                  
Додаткові види рабіт 

Участь та призові місця в олімпіадах       

Реферати, доповіді та виступи на на конференціях       
Виготовлення наочних посібнииків, моделей, 

комп'ютерных програм 
      

Наукова робота       

Сумарний рейтинг за тиждень/модуль   40   20  40  100    40   20  40   100 

Підпис викладачів 
                                           

Рейтинг за тетраместр 100 Рейтинг за тетраместр 100 
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13 Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теоретична метрологія» 

для студентів V курсу спеціальності 7.0500101 «Метрологія та вимірювальна 

техніка» / Укл.: В.Я. Тришкін, Н.С. Петрова, - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2011. 

– 58с. 

 

 

14 Рекомендована література 

 

Базова література: 

1. Метрологія та вимірювальна техніка / Під ред. Є.С.Поліщука. – Львів: 

„Бескід Біт”, 2003. – 543с. 

2. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. -  М.: Изд-во стандартов, 1985. - 248с. 

3. Тришкин В.Я., Мисов О.П. Метрологічне забезпечення вимірювань хімічних 

виробництв. Навчальний посібник. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004. – 172с. 

4. ДСТУ 2681 – 94. Метрологія: терміни та визначення. – К.: Держстандарт 

України. – 67с. 

5. ДСТУ 2682 – 94. Метрологічне забезпечення – К.: Держстандарт України. – 

16с. 

6. ДСТУ 36510 – 97. Метрологія. Одиниці фізичних величин – К.: 

Держстандарт України. – 9с.  

7. Фарзане Н.Г., Млясов Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические измерения и 

приборы. – М.: Высшая школа, 1989. – 456с.  

8. Орпатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной 

техники. – К.: Высшая школа, 1986. – 456с. 

 

Допоміжна література: 

1. Степцель Й. І., Тіщук В.В. Метрологія та технологічні вимірювання в 

хімічній промисловості. – Луганськ: Вид. СНУ 200. – 427с. 

2. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. – М.: Изд-во стандартов. 1991. – 

492с. 

3. Цюцюра В.Д., Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювань. – К.: Знания – 

прес. 2003. – 180с. 
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15 Інформаційні ресурси 

 

 Таблиця 7 – Використання інформаційних технологій або елементів 

дистанційного навчання 

 

Вид заняття 

або 

індивідуально-

го завдання 

Тема заняття 

(розділ 

індивідуального 

завдання) 

Форма (вид) 

використання 

інформаційних 

технологій 

Назва про-

грамного 

засобу 

Для яких видів 

діяльності 

використовуються 

Опрацювання 

тем які не 

викладались 

на лекціях. 

Тема 2. Розмір і 

розмірність 

фізичних вели-

чин (основних і 

похідних) 

Тема 4. Еталони. 

Державні і вто-

ринні еталони. 

Тема 8. 

Нормування 

характеристик 

похибок 

вимірювань. 

Тема 14. Оцінка 

похибки опосе-

редкованих 

вимірювань. 

 

Пошук даних 

у електронних 

підручниках, 

довідниках, 

розміщених в 

Internet. 

Internet Самостійна 

робота. 

Опрацювання 

тем по 

використанню 

нових 

інформаційних 

технологій у 

вимірюваннях, 

що 

викладались 

на лекціях.  

Розділ IV. 

Методи оцінки 

результатів 

вимірювань. 

Розділ VІІ. 

Методи 

вимірювання.  

Ознайомлення 

з 

теоретичними 

засадами 

використання 

інформаційних 

технологій у 

вимірюваннях. 

Технології 

Internet. 

 

Самостійна 

робота, отримання 

практичних 

навичок. 
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Практичні 

заняття. 

Тема 4. Методи 

підсумовування 

похибок. 

Тема 5. Оцінка 

результату і 

похибки прямих 

вимірювань. 

Тема 6. Оцінка 

результату 

похибки 

опосередкованих 

вимірювань. 

Практичні 

роботи у 

прикладних 

програмах. 

MS Excel Отримання 

практичних 

навичок обробки 

результатів 

вимірювань з 

використанням 

програмних 

засобів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

до робочої програми навчальної дисципліни 

Основи сучасної метрології 

 

Назва розділу (теми лекцій) Кількість годин 

Змістовий модуль 1 – Загальні відомості про вимірювання 

та засоби вимірювальної техніки 

Тема 1.1 – Метрологія, вступ 

Тема 1.2 – Системи фізичних величин і одиниць 

вимірювань 

Тема 1.3 – Процес вимірювання 

Тема 1.4 – Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) 

Тема 1.5 – Різновиди вимірювань  

12 

Змістовий модуль 2 – Основи теорії похибок вимірювань 

Тема 2.1 – Похибки вимірювань 

Тема 2.2 – Імовірнісні характеристики похибок і 

результатів вимірювань 

Тема 2.3 – Принципи опису, оцінювання та підсумовування 

похибок 

10 

Змістовий модуль 3 – Метрологічні й експлуатаційні 

характеристики ЗВТ 

Тема 3.1 – Визначення і задачі нормування метрологічних 

характеристик ЗВТ 

Тема 3.2 – Визначення і різновиди похибок ЗВТ 

Тема 3.3 – Методи нормування складових інструментальної 

похибки вимірювань 

Тема 3.4 – Клас точності і експлуатаційні характеристики 

ЗВТ 

10 

Змістовий модуль 4 – Методи оцінки результатів 

вимірювань 

Тема 4.1 – Оцінка результату і похибки прямих вимірювань 

Тема 4.2 – Оцінка результату і похибки опосередкованих 

вимірювань 

8 

 
 



 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів за національною та європейською шкалами 
 

Оцінка 
ЕСТS 

Визначення 
 Рейтинг   
 в балах 

Традиційна   

оцінка залік допуск 

А 
ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок 

96-100  
відмін-
но  

 
 
 
зарахо-
вано 

 
 
 
 
 
допу-
щено 
 

В 
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома 
помилками 

86-95 

C 
ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною 
кількістю помилок   

67-85 добре 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю 
помилок 

61-66 
 

задові-
льно 

Е 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні 
критерії 

51-60 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю складання іспиту 35-50  
незадові-

льно 

не 
зарахо-
вано F НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов'язковим  повторним курсом 

 
< 35 

недопу-
щено 

 

Правила нарахування рейтингових балів 

1. Рейтинговий бал, при якому робота вважається виконаною (рівень допуску), є 35% від 
максимального балу з округленням у більший бік. 

2. Рейтинг, при якому робота вважається залікованою (рівень заліку), є 51 % від 
максимального балу з округленням у більший бік. 

3. За роботу, що здана достроково або з видатною якістю, рейтинг може бути збільшено до 25% з округленням у 
менший бік. 

4. За роботу, яка здана невчасно, рейтинг може бути зменшено до 50% з округленням у 
більший бік, причому він не може бути нижчий за рівень заліку, якщо робота виконана на 
відмінно, або допуску, у випадку виконання роботи на задовільно. 

5. Від’ємний рейтинг (зняття балів) за порушення дисципліни або з інших причин є 
неприпустимим. 

6. За роботу, яка не досягла рівня допуску, проставляється нульовий рейтинг і вона вважається невиконаною. 
7. При перевищенні рейтингу за тетраметр понад 100 балів він вважається рівним 100 балам. 
 

Таблиця відповідності оцінок та балів за європейською і національною шкалами 
 

Максимальний 
бал за роботу 

залік 
допуск недопуск 

відмінно добре задовільно 

А B C D E FX F 

10 10 9 8 7 6 4..5 0 
15 15 13..14 11..12 10 8..9 6..7 0 
20 20 18..19 14..17 13 11..12 7..10 0 
40 39..40 35..38 27..34 25..26 21..24 14..20 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сторінка-вкладка змін до робочої навчальної програми 

 

Основи сучасної метрології
 

(назва навчальної дисципліни) 

для студентів 1-го курсу  

Спеціальність: 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Спеціалізація: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Навчальний 

рік 

Вид і тема 

заняття, вид 

індивідуальних 

занять 

Сутність змін 

Номер 

протоколу і дата 

засідання 

кафедри 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

     

     

     

 

 

 


