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1. Анотація до курсу 

«Основи метрології та електричних вимірювань» 

 

Дисципліна «Основи метрології та електричних вимірів» надає студентам 

основи знань, необхідних для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з 

вибором засобів і методів вимірів електричних та магнітних параметрів, а 

також для подальшого вивчення інших дисциплін.   

  У рамках курсу викладено матеріали, щодо можливостей використання та 

застосування  електромеханічних, цифрових та електронних вимірювальних 

приладів при проведенні електротехнічних вимірів. Роз’яснюється їх  принцип 

дії  та наведено як необхідно проводити обробку результатів вимірів. 

Розглянуто різні типи приладів, їх структурні схеми, характеристики і 

конструкції, а також побудова їх основних конструктивних елементів. Значна 

увага приділена вимірюванню електричних величин таких як струм, напруга та 

потужність як в однофазних так і в трифазних схем з’єднання.  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни   

  

Мета дисципліни – формування у майбутніх професіоналів умінь та 

компетенції у галузі фахової дисципліни «Основи метрології та електричних 

вимірювань» 

 

Завдання дисципліни:  

-ознайомити студентів з принципами дії, конструкцією, властивостями та 

характеристиками розповсюджених засобів виміру електричних величин;   

-сформувати знання з сучасного стану та використання вимірювальних 

пристроїв в енергетиці та різних технологічних процесах; 

-навчити обирати засоби і методи вимірів та виконувати виміри і 

оцінювати їхні похибки;  

- надати знання для можливості розраховувати похибки при різних видах 

вимірювань.  

-дати студентам основи знань, необхідних для вирішення виробничих 

завдань, пов’язаних з вибором засобів і методів вимірів електричних та 

магнітних  величин,  а також надати матеріали для вивчення інших дисциплін, 

в яких використовується електровимірювальні прилади.  

- навчити здобувачів вищої освіти виконувати аналіз прийнятих рішень з 

питань метрології та електричних вимірювань 

 - ознайомити з наявним світовим і вітчизняним досвідом по метрології.  

 

 

2. Результати навчання  

1. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань. 

Вміти користуватися  законодавчою нормативною базою метрології. 

2. Мати навички здійснення відповідних вимірювань для вирішення 

професійних завдань 

3. Знати засоби вимірювальної техніки, види похибок.  

4. Знати особливості роботи цифрових та аналогових засобів вимірювань. 

5. Мати  досвід при роботи з засобами вимірювальної техніки та знати 

особливостеі їх роботи.  

6. Оволодіти навиками обробки результатів вимірювань при прямих та 

непрямих методах вимірювання, малій та великій кількості спостережень.  

7. Знати як визначати та розраховувати похибки вимірювань.  

8. Застосовувати знання про метрологію та стандарти в галузі вимірювальних 

систем при розробці та інтеграції електротехнічних та інформаційних 

технологій, систем, продуктів та послуг. 

 



 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. Наука метрологія. Завдання вимірювань. 

1.1. Міжнародна система одиниць фізичних величин SI 

1.2. Види вимірювань 

1.3. Методи реалізації прямих вимірювань  

1.4. Засоби вимірювань   

2. Похибки вимірювань і засобів вимірювань 

2.1. Основні види похибок вимірювань 

2.2. Врахування випадкової похибки у результатах вимірювань 

2.3. Визначення похибок при непрямих вимірюваннях 

2.4. Класи точності засобів вимірювань 

3. Масштабні вимірювальні перетворювачі 

3.1. Шунти 

3.2. Додаткові резистори 

3.4. Дільники напруги 

3.5. Вимірювальні трансформатори струму та напруги 

4. Принципи побудови електромеханічних вимірювальних приладів 

4.1. Прилади магнітоелектричної системи 

4.2. Прилади електромагнітної системи 

4.3. Прилади електродинамічної та феродинамічної систем 

4.4. Прилади індукційної системи. 

4.5. Прилади електростатичної системи 

4.6. Електронні та цифрові вимірювальні прилади 

5. Вимірювання потужності та енергії 

5.1. Вимірювання потужності в колі постійного струму та активної 

потужності у колі однофазного змінного струму 

5.2. Вимірювання активної потужності у трифазних колах 

5.3. Вимірювання реактивної потужності в трифазних колах 

5.4. Вимірювання енергії у трифазному колі 

6. Вимірювання неелектричних величин 

6.1. Резистивні вимірювальні перетворювачі 

6.2. Електромагнітні вимірювальні перетворювачі 

6.3. Індукційні вимірювальні перетворювачі 

6.4. Електростатичні вимірювальні перетворювачі 

6.5. Теплові вимірювальні перетворювачі 

Лабораторні заняття 

Техніка безпеки при проведенні електричних вимірювань та роботі з 

електричними приладами, електровимірювальні прилади та додаткове 

обладнання для вимірювання електричних величин 

Перевірка амперметра і вольтметра 



Вимірювання струмів та напруги в трифазних схемах при сполученні зіркою 

та трикутником 

Вимірювання потужності у трифазних колах 

Вимірювання параметрів електричних величин електронними та електронно-

променевими осцилографами. 

 

5. Система оцінювання та вимоги  

5.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

73-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

5.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо 

набрана кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме 

не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

70 30 20 
До 6 (але  разом 

небільше 100 б.) 

100 

 

Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної 

з роботи або відповіді на запитання викладача. 

 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної  роботи, 

яка містить запитання по темі та спілкуванням з викладачем очно чи по системі 

Teams або Формс.   

 

5.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

тестових завдань. Опитування за тестом проводиться з використанням 

технології Microsoft Forms Office 365.  

Відповіді оцінюється в 1.2.3.4.5 балів в залежності від складності питань,  

 0 балів – відповідь не наведена. 

 

 

5.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи  



З кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 б.  

Кількість вірних відповідей визначають кількість отриманих балів. 

 

6. Політика курсу 

6.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

6.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту.  

 

6.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

6.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

6.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


 

 

6.6. Бонуси  

При вивченні курсу здобувачам вищої освітим можливо отримати 

додаткові бали за навчальну активність, за відвідування консультацій та інше. 
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