




 
1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
Ресурс годин на вивчення дисципліни «Засоби вимірювальної техніки» згідно з чинним 

РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує 
таблиця 1.  
 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Засоби вимірювальної 
техніки» 

 
 
 
 
 
 
Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  
 

Семестр 2 Семестр ___ 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистанцій

на) 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистанці
йна) 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистанці
йна) 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   6 - 6 -   
Кількість модулів 1 - 1 -   
Загальний обсяг часу, год 180 - 180 -   
Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 90 - 90 -   
лекційні заняття 36 - 36 -   
семінарські заняття - - - -   
практичні заняття  - - - -   
лабораторні заняття 54 - 54 -   
Самостійна робота, год, у т.ч. 90 - 90 -   
виконання курсової роботи - - - -   
виконання контрольних  
(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  
викладеного на лекціях  

30 - 30 -   

опрацювання матеріалу, 
винесеного на самостійне  
вивчення 

30 - 30 -   

підготовка до практичних  
занять та контрольних заходів  

- - - -   

підготовка звітів з лабораторних 
робіт 

20 - 20 -   

підготовка до диференційного 
заліку 
 

10 - 10 -   

Форма семестрового контролю  Диф. залік Диф. залік  

 
        



 
2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Вивчення курсу «Засоби вимірювальної техніки» як дисципліни  професійної та 

практичної підготовки спрямоване на формування бакалавра, який має ґрунтовні знання 
стосовно будови, принципів дії та застосування засобів вимірювальної техніки  вимірювання 
електричних та неелектричних величин для вирішення виробничих задач в галузі 
відновлюваної енергетики. 

Метою вивчення дисципліни є  опанування основами знань, необхідних для вирішення 
виробничих завдань, пов’язаних з вибором засобів і методів вимірювань електричних, 
магнітних та неелектричних величин, а також для вивчення інших дисциплін освітньо-
професійної програми, в яких використовуються засоби вимірювальної техніки. 

Дана навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні попередніх 
дисциплін професійної та практичної підготовки, серед яких: 

- Фізика; 
- Вища математика. 
Завдання дисципліни визначаються вимогами освітньо-професійної програми 

«Інженерія відновлюваної енергетики» на здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю 
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» і включають придбання наступних 
компетентностей: 

Інтегральної компетентності (ІК): 
ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

метрології та інформаційно- вимірювальної техніки в енергетичних системах, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій 
та методів метрології, способів побудови засобів автоматизації та приладобудування. 

Загальних компетентностей (ЗК): 
ЗК 01. Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях. 
ЗК 04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК 05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 06. Навички здійснення безпечної діяльності. 
ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 09. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК 10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК 13. Здатність до абстрактного та логічного мислення, аналізу та синтезу (критичне 

мислення). 
ЗК 14. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 15. Здатність працювати в команді та автономно. 
ЗК 16. Навички персональної та групової комунікації в т.ч. з експертами інших галузей. 
Фахових компетентностей (ФК): 

ФК 01. Здатність проводити аналіз складових похибки за їх суттєвими ознаками, 
оперувати похибки/невизначеності у відповідності вимірювання. 

ФК 03. Здатність, виходячи з вимірювальної задачі, пояснювати та описувати принципи 
побудови обчислювальних компонент засобів вимірювальної техніки. 

ФК 04. Здатність використовувати сучасні інженерні та математичні пакети для 
створення моделей приладів і систем вимірювань. 

ФК 06. Здатність виконувати технічні операції при випробуванні, повірці, калібруванні 
та інших операціях метрологічної діяльності. 

ФК 07. Здатність до забезпечення метрологічного супроводу технологічних процесів та 
сертифікаційних випробувань. 

ФК 08. Здатність здійснювати технічні заходи із забезпечення метрологічної 
простежуваності, правильності, повторюваності та відтворюваності результатів вимірювань і 
випробувань за міжнародними стандартами. 

ФК 09. Здатність до здійснення налагодження і дослідної перевірки окремих видів 
приладів в лабораторних умовах і на об’єктах. 

 



 
Програмні результати навчання (ПРН), які отримуються в результаті вивчення 

дисципліни «Засоби вимірювальної техніки» є наступними: 
ПРН1. Вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, 

функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки. 
ПРН2. Знати і розуміти основні поняття метрології, теорії вимірювань, математичного 

та комп’ютерного моделювання, сучасні методи обробки та оцінювання точності 
вимірювального експерименту. 

ПРН3. Розуміти широкий міждисциплінарний контекст спеціальності, її місце в теорії 
пізнання і оцінювання об’єктів і явищ. 

ПРН4. Вміти вибирати, виходячи з технічної задачі, стандартизований метод оцінювання 
та вимірювального контролю характерних властивостей продукції та параметрів 
технологічних процесів.  

ПРН5. Вміти використовувати принципи і методи відтворення еталонних величин при 
побудові еталонних засобів вимірювальної техніки (стандартних зразків, еталонних 
перетворювачів, еталонних засобів вимірювання. 

ПРН7. Вміти пояснити та описати принципи побудови обчислювальних підсистем і 
модулів, що використовуються при вирішенні вимірювальних задач. 

ПРН8. Вміти організовувати та проводити вимірювання, технічний контроль і 
випробування. 

ПРН9. Розуміти застосовувані методики та методи аналізу, проектування і дослідження, 
а також обмежень їх використання. 

ПРН10. Вміти встановлювати раціональну номенклатуру метрологічних характеристик 
засобів вимірювання для отримання результатів вимірювання з заданою точністю. 

ПРН11. Знати стандарти з метрології, засобів вимірювальної техніки та метрологічного 
забезпечення якості продукції. 

ПРН13. Знати та вміти застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення 
задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. 

ПРН14. Вміти організувати процедуру вимірювання, калібрування, випробувань при 
роботі в групі або окремо. 

ПРН16. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 
Вміти використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 

ПРН18. Вільно володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти науково-
технічну документацію державної метрологічної системи України, міжнародні та міждержавні 
рекомендації та настанови за 

спеціальністю. 
ПРН21. Володіти сучасними програмними засобами для забезпечення усього комплексу 

робіт за спеціальністю. 
 
 
 
 
 

  



 
3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1 Тематичний план  лекційних занять  

 
      Тематичний план  лекційних занять дисципліни «Засоби вимірювальної техніки»  
характеризує таблиця 2. 
 
Таблиця 2 – Тематичний план  лекційних занять  
 

Шифр 

 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  
 

Обсяг 
годин 

Література 

поряд-
ковий 
номер 

розділ, 
підрозділ ДФН ЗФН 

1 2 3 4 5 6 

М 1 Засоби вимірювальної техніки 36    

ЗМ1 Загальні засади вимірювання 10    

Т 1.1 Основні поняття вимірювання. Вступ. Структура 
курсу.  Метрологія-наука про вимірювання, основні 
поняття. Поняття про фізичну величину. 
Систематизація фізичних величин. 

2  1, 2  

Т 1.2  Основне рівняння вимірювання. Класифікація 
вимірювань. Основне рівняння вимірювання. 
Класифікація вимірювань.   Вимірювання як процес 
отримання кількісної інформації про вимірювальну 
величину.  Значущість вимірювань  

2  1, 2  

Т 1.3 Засоби вимірювальної техніки. Засоби 
вимірювань, їх види та класифікаційні ознаки. 
Вимірювальні пристрої. Засоби вимірювань.  
Структурні схеми вимірювальних приладів та 
систем. Аналогові та цифрові вимірювальні 
прилади. Характеристики засобів вимірювальної 
техніки. Класифікація засобів вимірювань за 
метрологічними характеристиками.   

4  1, 2  

Т 1.4 Похибки вимірювань. Властивості засобів 
вимірювання. Загальні положення.  Фактори, які 
впливають на процес формування похибок 
вимірювання. Класифікація похибок вимірювань.  
Абсолютна та відносна похибка. Систематична та 
випадкова похибки Способи вилучення 
систематичних похибок Випадкові похибки. 
Статичні метрологічні характеристики. Похибки 
засобів вимірювань. Нормування похибок засобів 
вимірювання.  

4  1, 2  

ЗМ2 Засоби вимірювальної техніки для вимірювання 
електричних і неелектричних величин 

26    

Т 2.1 Вимірювальні перетворювачі електричних 
величин.  Резистивні перетворювачі. Подільники 
напруги. Вимірювальні трансформатори струму та 
напруги Вимірювальні підсилювачі.  

2  1, 2, 5  

 



 
Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 6 
Т 2.2 Електромеханічні вимірювальні прилади.  

Магнітоелектричні вимірювальні прилади 
Електромагнітні вимірювальні прилади 
Електродинамічні та феродинамічні вимірювальні 
прилади.   

2  1, 2  

Т 2.3 Цифрові вимірювальні прилади.  Класифікація 
цифрових вимірювальних приладів. Вимірювальний 
канал.  Вимірювальна система. Аналого-цифрове 
перетворення. Цифрові частотоміри. Цифрові 
вольтметри і мультиметри.   

2  1, 2, 7  

Т 2.4 Вимірювання струмів і напруг. Вимірювання 
потужності.  Вимірювальні трансформатори 
змінного струму та напруги.  Вимірювання активної 
потужності в трифазних колах.  Вимірювання в 
симетричному колі. Вимірювання реактивної 
потужності Вимірювання потужності 
опосередкованим методом. 

4  1, 2, 7  

Т 2.5 Облік електричної енергії. Цифрова реєстрація і 
аналіз сигналів. Індукційні, електронно-механічні і 
цифрові електролічильники. Якість електричної 
енергії. Реєстратори і аналізатори параметрів 
електроспоживання. Цифрові осцилографи. 

4  1, 2, 7  

Т 2.6 Засоби вимірювання тиску. Одиниці тиску. 
Класифікація приладів для вимірювання тиску. 
Рідинні прилади. Вантажопоршневі манометри. 
Деформаційні прилади. Електронні вимірювальні 
перетворювачі тиску. 

2  3, 5-8  

Т 2.7 Засоби вимірювання температури. Температурні 
шкали. Термометри розширення. Рідинні 
термометри. Біметалеві термометри. Манометричні 
термометри. Термоелектричні термометри. 
Електронні вимірювальні перетворювачі 
температури. Інфрачервоні пірометри. 

2  3, 5, 7  

Т 2.8 Засоби вимірювання кількості і витрати рідин та 
газу. Прилади для вимірювання кількості. 
Швидкісні лічильники. Об’ємні лічильники. 
Прилади для вимірювання витрати. Звужуючі 
пристрої. Ротаметри. Облік теплової енергії. 

2  3, 5, 9  

Т 2.9 Засоби вимірювання рівня. Візуальні засоби 
вимірювання. Поплавкові, буйкові і гідростатичні 
рівнеміри. 

2  3, 5  

Т 2.10 Вимірювання параметрів навколишнього 
середовища. Вимірювання атмосферного тиску, 
вологості  повітря. Метеокомплекси. 

2  3, 5  

Т 2.11 Вимірювання параметрів газу. Визначення складу 
газів. Газоаналізатори і аналізатори процесу 
горіння.  Визначення питомої теплоти згоряння 
паливних газів. 

2  3, 5  

 
                 Всього: Модуль 1 – змістових модулів – 2. 



 
 
 
 
3.2 Теми лабораторних занять 

 
      Теми лабораторних занять дисципліни «Засоби вимірювальної техніки»  наведено у 
таблиці 3. 

 
     Таблиця 3 – Теми лабораторних  занять 
 

Шифр 

 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем лабораторних занять 
 

Обсяг 
годин 

Література 

поряд-
ковий 
номер 

розділ, 
підрозділ 

ДФН ЗФН 

М 1 Засоби вимірювальної техніки 54    

Л 1 Вступне заняття. Видача завдань до 
лабораторних занять на семестр. Ознайомлення з 
навчальним планом лабораторних робіт на 
семестр. Ознайомлення з навчальною 
лабораторією та лабораторним обладнанням. 
Інструктаж з техніки безпеки. 

2  1л  

Л 2 Міжнародна система одиниць фізичних величин. 
Вивчення основ та базових співвідношень між 
одиницями фізичних величин 

4  1л, 1  

Л 3 Вивчення основних метрологічних 
характеристик засобів вимірювальної техніки 

6  1л, 1  

Л 4 Засоби вимірювання лінійних величин 4  1л, 3  

Л 5 Вивчення особливостей вимірювання 
температури. Частина 1 – Контактні вимірювачі 
температури 

4  1л, 3  

Л 6 Вивчення особливостей вимірювання 
температури. Частина 2 – Безконтактні 
вимірювачі температури 

4  1л, 3  

Л 7 Дослідження роботи та основних характеристик 
вимірювального перетворювача 

4  1л, 3  

Л 8 Проміжний контроль виконання лабораторних 
робіт. Здача звітів 

2  1л  

Л 9 Вивчення особливостей вимірювання 
електричних величин. Частина 1 – Вимірювання 
струму та напруги 

6  1л, 2  

Л 10 Вивчення особливостей вимірювання 
електричних величин. Частина 2 – Вимірювання 
електричного опору та активної потужності 

6  1л, 2  

Л 11 Вимірювання метеорологічних параметрів 4  1л, 2  

Л 12 Вимірювання частоти та фази. Опрацювання 
осцилограм 

6  1л, 2  

Л 13 Підсумкове заняття. Доповнення та здача 
протоколів виконаних лабораторних робіт 

2 
 1л  

 
 



 
 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 
 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  
 
     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 
 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  
питання, що виноситься  
на самостійне вивчення   

 

Обсяг 
годин 

Література 

порядковий 
номер 

розділ, 
підрозділ 

1 2 3 4 5 

М 1 Засоби вимірювальної техніки 30   

ЗМ1 Загальні засади вимірювання 8   

Т 1.1 Електричні, магнітні і неелектричні фізичні 
величини. Позасистемні фізичні величини.  

2 1, 3  

Т 1.2 Приклади проведення вимірювання. 
Лабораторні і технічні вимірювання. 

2 1, 2, 3  

Т 1.3 Класифікація засобів вимірювальної техніки 
(приклади вимірювальних пристроїв та 
засобів вимірювання) 

2 1, 2, 3  

Т 1.4 Метрологічні і неметрологічні 
характеристики засобів вимірювальної 
техніки. 

2 1, 2, 3  

ЗМ2 Засоби вимірювальної техніки для 
вимірювання електричних і 
неелектричних величин 

28   

Т 2.1 Приклади застосування вимірювальних 
перетворювачів електричних величин. 

3 1, 2, 7  

Т 2.2 Приклади застосування електромеханічних 
вимірювальних приладів. 

2 1, 2, 3  

Т 2.3 Приклади застосування цифрових 
вимірювальних приладів. 

3 1, 2, 3  

Т 2.4 Безконтактне вимірювання струму. Техніка 
безпеки при роботі з вимірювальними 
трансформаторами. 

2 1, 2 
 

Т 2.5 Автоматизована система комерційного 
обліку електричної енергії (АСКОЕ).  

4 2, 7  

Т 2.6 Давачі тиску. Манометри, вакуумметри, 
напороміри, дифманометри. 

2 3, 8  

Т 2.7 Тепловізори (будова, принцип роботи та 
застосування). 

2 3, 6  

Т 2.8 Вимірювальні комплекси для комерційного 
обліку природного газу. 

2 3, 6, 9  

Т 2.9 Промислові рівнеміри для рідин і сипучих 
матеріалів. 

2 3, 5  

Т 2.10 Приклади реалізації метеокомплексів для 
об’єктів відновлюваної енергетики.  

4 3, 7  

Т 2.11 Газові хроматографи (будова, принцип 
роботи та застосування). 

2 3, 5  

 
 



 
 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

4.1 Основна література 
 
1. Основи метрології та вимірювальної техніки : підручник: у 2 т. Т. 2 : Вимірювальна 

техніка / М. М. Дорожовець, В. П. Мотало, Б. І. Стадник [et al.] ; Стадник Б. І., ред. – Львів : 
Львів. політехніка, 2005. – 656 с. : іл. 

2. Кухарчук, В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина I : конспект 
лекцій / В. В. Кухарчук ‒ Вінниця : ВНТУ, 2020. – 148 с. Режим доступу: 
https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/590/1068/2161-1. 

3. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: підручник / Поліщук Є. С., 
ред. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 618 с. : іл. – 606-609. 

 
4.2 Додаткова література 
 
5. Середюк, О. Е. Конспект лекцій з дисципліни "Основи вимірювальної техніки": 

підручник / О. Е. Середюк, І. С. Кісіль, Л. А. Витвицька. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – 
156 с. 

6. Карпаш О.М., Яворський А.В., Карпаш М.О. Основи забезпечення якості в 
нафтогазовій інженерії: Навч. посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2008.- 439 с. 

7. Кухарчук, В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II : конспект 
лекцій / В. В. Кухарчук – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 154 с. Режим доступу: 
https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/603/1074/2184-1. 

8. Петришин, І. С. Вимірювання тиску: навч. посіб. / І. С. Петришин, Б. М. Сафронов. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 269 с. : іл. 

9. Вимірювання витрати та кількості газу: довідник / М. П. Андріїшин, С. О. 
Каневський, О. М. Карпаш [et al.]. – Івано-Франківськ : Сімик, 2004. – 160 с. : іл. 

 
 

4.3 Література та методичне забезпечення  лабораторних робіт  
 
1л. Цих В.С., Яворський А. В. Засоби вимірювальної техніки. Лабораторний практикум, 

2021. 
 

 
5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 
 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 
двома змістовими модулями ЗМ1 і ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 
передбачає контроль теоретичних знань і виконання лабораторних робіт. Схему нарахування 
балів при  оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 
 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  
з дисципліни «Засоби вимірювальної техніки» 

 
Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  15 
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  35 
Контроль виконання лабораторних робіт 50 

      Усього 100 
              



 
         Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали 
оцінювання, що наведена нижче. 
 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 
проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 

добре  
75-81 С 
67-74 D 

задовільно  
60-66 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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