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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=3644 

2. Мета та цілі курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

професійно-наукового світогляду бакалавра спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка в області використання та експлуатації різноманітних вимірювальних 

приладів та пов’язаної з нею попередньою обробкою результатів вимірювань. Предмет 

вивчення – вимірювальні прилади, їх принципи роботи, сфера застосування 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або розширити 

наступні загальні (ЗКх) та фахові (ФКх) компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗК1 Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях 

ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК14 Здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді, 

проявляти ініціативу  

ФК1 Здатність проводити аналіз складових похибки за їх суттєвими ознаками, 

оперувати складовими похибки/невизначеності у відповідності з моделями вимірювання  

ФК2 Здатність проектувати засоби інформаційно-вимірювальної техніки та описувати 

принцип їх роботи  

ФК5 Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при  конструюванні 

модулів, деталей та вузлів засобів вимірювальної  техніки та їх обчислювальних компонент і 

модулів  

ФК6 Здатність виконувати технічні операції при випробуванні, повірці, калібруванні та 

інших операціях метрологічної діяльності  

ФК9 Здатність до здійснення налагодження і дослідної перевірки окремих видів 

приладів в лабораторних умовах і на об’єктах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з основними елементами, 

складовими частинами аналогових засобів вимірювання, фізичними принципами їх 

функціонування; вивчення характеристик, параметрів, переваг і недоліків, а також сфер 

застосування аналогових засобів вимірювання різних типів; ознайомлення з основними 

елементами, складовими частинами цифрових засобів вимірювання, фізичними принципами їх 

функціонування; вивчення характеристик, параметрів, переваг і недоліків, а також сфер 

застосування засобів вимірювання різних типів. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПР1 Вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, 

функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки  

ПР10 Вміти встановлювати раціональну номенклатуру метрологічних характеристик 

засобів вимірювання для  отримання  результатів вимірювання з заданою точністю  



ПР21 Визначати загальні умови і правила проведення повірки і калібрування засобів 

вимірювальної техніки 

ПР22 Описувати комплекси нормованих метрологічних характеристик у нормативно-

технічній документації на засоби вимірювання конкретних типів. 

У підсумку ЗВО повинні  

знати: принципи побудови та основи роботи вимірювальних приладів; основні складові 

частини засобів вимірювання;   

вміти: аналізувати основні переваги та недоліки вимірювальних приладів;  раціонально 

обирати і застосовувати засоби вимірювальної техніки для проведення вимірювань; проводити 

перевірку працездатності засобів вимірювальної техніки згідно технічної документації; 

визначати причини виникнення похибок при використанні конкретного вимірювального 

приладу. 

4. Обсяг курсу. 7 кредитів  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 32 

лабораторні заняття 28 

самостійна робота (розрахунково-графічна робота, 

підготовка до лаб. занять та ін.) 
150 

5. Пререквізити. Передумовою для вивчення дисципліни є успішне засвоєння 

дисциплін: 

«Метрологія та вимірювання», «Фізика», «Теорія електричних сигналів», «Методи та 

засоби вимірювання електричних та неелектричних величин». 

6. Система оцінювання та вимоги  

Модуль за тематичним планом дисципліни та форма контролю Кількість 

балів 

Відвідування та активність під час аудиторних занять 0… 4 

Змістовий модуль 1. Забезпечуючі  вимірювальні заходи 0… 7 

1 Підготовленість до лабораторних робіт. 0… 1 

2 Виконання лабораторних робіт. 0… 2 

3 Здача лабораторних робіт. 0… 4 

Змістовий модуль 2. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади 0… 28 

1 Підготовленість до лабораторних робіт 0… 4 

2 . Виконання лабораторних робіт. 0… 8 

3 Здача лабораторних робіт. 0… 16 

Змістовий модуль 3. Вимірювальні прилади спеціального призначення 0… 21 

1 Підготовленість до лабораторних робіт 0… 3 

2 . Виконання лабораторних робіт. 0… 6 

3 Здача лабораторних робіт. 0… 12 

Підсумкова сума балів за результатами поточного контролю 0… 60  

Екзамен 0… 40  

Форми контролю та оцінювання виконання КП наведені в наступній таблиці. 

 



Вид роботи Форма контролю Кількість 

балів 

Структура,опис методу 1. Відповідність умовам завдання 0… 5 

2 Постановка задачі 0… 8 

 

 

Пояснювальна записка 

1. Посилання на першоджерела 0… 5 

2. Обґрунтованість рішень 0… 5 

3.Розрахункові та експериментальні результати 0… 18 

4. Висновки 0… 12 

5 Відповідність оформлення вимогам 0… 8 

Захист КП 1.Якість доповіді 0… 14 

2. Відповіді на питання 0… 25 

Разом 0… 100 

7. Політики курсу – лекції проводяться в предметних аудиторіях кафедри та університету 

з використанням мультимедійних технологій, можливе дистанційне відвідування занять з 

використанням Zoom за умов карантинних обмежень. Особливістю виконання лабораторних 

робіт є застосуванням спеціалізованих лабораторних стендів кафедри електричної інженерії та 

інформаційно-вимірювальних технологій. Підсумки лабораторної роботи підбиваються під час 

її захисту.Метою курсового проекту є перевірка засвоєння студентами теоретичних положень 

та вміння самостійно вирішувати прості задачі в предметній області метрології.  

У відповідності до «Порядку надання дозволу на вільне відвідування занять» студенти 

можуть оформити індивідуальний план роботи. Для допуску до підсумкового контролю 

студенти мають відпрацювати всі лабораторні роботи, виконати розрахунково-графічну роботу 

та набрати не менше 20 балів за семестр. 
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