
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування  

Навчально-науковий інститут водного господарства та 
природооблаштування 

Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних 
машин 

 
 

 

“Затверджую” 
Проректор з науково-педагогічної, 

методичної та виховної роботи 

                              О.А. Лагоднюк 

“_____”                          2019 р. 
 

 

01-06-53 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

 
METROLOGY AND STANDARDIZATION 

 

Галузь знань   14 «Електрична інженерія» 

«Electrical engineering» 

Спеціальність  145 «Гідроенергетика» 

«Hydropower» 

Спеціалізація  
 

 

 

 

 

РІВНЕ-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і 

стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». – Рівне: НУВГП, 2019. – 11 

с. 

 

 

Розробник:  І.П. Трофимчук, старший викладач кафедри 

гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин  

 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри гідроенергетики, 

теплоенергетики та гідравлічних машин  

Протокол від  “ 12 ”  лютого    2019 року,  №   7       

 

             Завідувач  кафедри     ________________         О.А. Рябенко    

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією за спеціальністю 145 

«Гідроенергетика»,  

 

Протокол від  “ 12  ”    лютого   2019 року №  4     

 

Голова науково-методичної комісії __________________ О.А. Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

© І.П. Трофимчук, 2019 

© НУВГП, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни фахової підготовки «Метрологія і 

стандартизація» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності «Гідроенергетика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 

знань та практичних навичок при використанні експериментальних методів і 

засобів при вимірюванні фізичних величин, самостійного аналізу нормативно-

правових і методологічних основ метрологічного вимірювання. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Метрологія і стандартизація» є 

складовою частиною фундаментальної підготовки інженерів за спеціальністю 

«Гідроенергетика». Вивчення дисципліни передбачає наявність систематичних і 

ґрунтовних знань з дисциплін «Технічна термодинаміка», «Фізика», «Вища 

математика», «Основи інформаційних технологій та програмування» та 

закладає основи для вивчення дисциплін «Вимірювання в гідроенергетиці», 

«Гідроенергетичне обладнання станцій», «Методи і прилади візуалізації течії», 

«Основи наукових досліджень». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 

 
Анотація 

Програма метрологія і стандартизація розрахована на здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». 

Програма передбачає комплексне ознайомлення студентів з засобами і 

методами вимірювань, з видами еталонів, калібруванням і повіркою засобів 

вимірювання, забезпеченням єдності вимірювань, органами метрології і 

стандартизації. 

В курсі «Метрологія і стандартизація» відображені останні досягнення 

науки та техніки в цій області, значення метрології і стандартизації в 

підвищенні ефективності всієї економіки, так і гідроенергетики вцілому. 

Ключові слова: метрологія, вимірювання, єдність вимірювань, абсолютна 

похибка, відносна похибка, систематична похибка, випадкова похибка, 

вимірювальний прилад, шкала, клас точності, еталон, стандарт, стандартизація, 

нормативний документ. 

 

Summary 
The program of metrology and standardization is intended for applicants of 

higher education of the first (bachelor) level in specialty 145 "Hydropower". The 

program provides comprehensive knowledge of students with means and methods of 

measurement, with types of standards, calibration and verification of measuring 

instruments, ensuring unity of measurements, bodies of metrology and 

standardization. 

The course "Metrology and Standardization" reflects the latest achievements of 

science and technology in this area, the importance of metrology and standardization 

in improving the efficiency of the economy as a whole and hydropower in general. 
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Key words: metrology, measurement, unity of measurements, absolute error, 

relative error, systematic error, random error, measuring instrument, scale, accuracy 

class, standard, standardization, normative document. 

 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів –

3,0 

Галузь знань – 14 

«Електрична 

інженерія» 
Обов’язкова 

Спеціальність 
145 

«Гідроенергетика» 

Модулів – 1  
Змістових модулів – 2 

 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестри: 
4-й 3-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  

Лекції 
16 год 2 год 

Практичні 
- - 

Загальна кількість  
годин – 90 

Лабораторні 
14 год. 8 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,5 год. 

СРС – 3 год. 

Рівень вищої освіти - 
бакалавр 
 

Самостійна робота 

60 год 80 год 

ІНДЗ 
- - 

Вид контролю 
залік залік 

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання – 33% до 67%; 

- для заочної форми навчання – 11% до 89 %. 

 

1. Мета та завдання дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни полягає в наданні майбутнім 

фахівцям базових знань в області метрології і стандартизації, що необхідні при 
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подальшому вивченні основних фахових дисциплін: ознайомленні студентів із 

основними поняттями в теорії вимірювань; оволодіння методами вимірювання 

фізичних величин за допомогою сучасних метрологічних засобів; методами 

опрацювання результатів вимірювання; методологічними і організаційними 

положеннями стандартизації. 

Завданням вивчення дисципліни є формування теоретичних знань з 

метрології і стандартизації: виховання у студентів загальної технічної культури, 

вивчення теоретичних положень метрології, методів визначення точності 

вимірювань, основ забезпечення єдності мір і вимірювань; розуміння ними суті 

стандартизації, її принципів та методів забезпечення якості продукції; 

формування вмінь використовувати нормативно-технічні документи для 

розв’язування практичних завдань. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

з н а т и: 

- значення метрології для діяльності і розвитку суспільства; 

- теоретичні основи метрології; 

- особливості вимірювального процесу із застосуванням засобів 

вимірювальної техніки; 

- поняття похибки, можливі джерела похибок вимірювання і способи їх 

усунення; 

- основні поняття та визначення в області стандартизації; 

- загальні відомості про діяльність з міжнародної стандартизації, участь в 

ній України; 

- основи діяльності з національної стандартизації; 

- правила та методи розроблення і впровадження національних нормативних 

документів.  

в м і т и: 

- виконувати спостереження і вимірювання; 

- вибирати і використовувати засоби вимірювальної техніки; 

- застосовувати методи вимірювання; 

- оцінювати точність вимірювань; 

- здійснювати пошук та кваліфіковано застосовувати нормативно-технічну 

документацію з стандартизації, додержуватися її вимог. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль1 
 

Змістовий модуль 1 

Основи метрології 

 

Тема 1. Загальні питання метрології  

Метрологія та її місце у системі наук. Місце вимірювань серед 

загальнонаукових методів пізнання. Метрологічна служба і метрологічна 
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система України. Міжнародне співробітництво в галузі метрологічної 

діяльності.  

 

Тема 2. Властивості об’єктів вимірювань і їх міри 

Якісні властивості об’єктів. Кількісні властивості величини. Класифікація 

властивостей (величин) за іншими ознаками. Основні величини та основні 

одиниці. Утворення похідних величин та одиниць. Кратні та часткові одиниці. 

Позасистемні одиниці. Поняття про розмірність величин.  

 

Тема 3. Методи та засоби вимірювань 

Поняття про метод вимірювання. Класифікація методів вимірювання. Засоби 

вимірювальної техніки. Характеристики засобів вимірювальної техніки. 

Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Класифікація 

засобів вимірювальної техніки. Еталони фізичних величин. 

 
Тема 4. Похибки результатів вимірювання 

Загальні відомості про похибки вимірювання. Класифікація похибок 

вимірювання за причин виникнення. Класифікація похибок вимірювань за 

характером їх виявлення. Систематичні і випадкові похибки. Способи опису 

випадкових величин. Аналіз статистичних вибірок. Виявлення систематичних 

похибок. Усунення причин систематичних похибок. Вилучення похибок 

вимірювання в процесі його проведення. Вилучення похибок вимірювання 

корекцією їх результату. 

 

Змістовий модуль 2 

Основи стандартизації 

 

Тема 5. Теоретичні і правові основи стандартизації 

Суть, принципи, мета і завдання стандартизації. Види стандартизації і 

стандартів. Правові основи стандартизації. Основні поняття та їх визначення. 

 

Тема 6. Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту нормативних 
документів 

Організація робіт з стандартизації. Нормативні документи і порядок їх 

розроблення. Правила позначення нормативних документів. Зміст стандартів та 

технічних умов. 

 

Тема 7. Міжнародні, європейські та міждержавні стандарти 

Міжнародні стандарти серії ISO 9000, 10000 і 14000. Європейські стандарти 

серії EN 29000 і EN 45000. Розробка міжнародних стандартів. Порядок 

розроблення міждержавних стандартів.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Тема 8. Національні системи стандартів 

Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної документації. Система 

засадних основоположних стандартів. Система стандартів з якості. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

3.1. Денна форма навчання 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

л пр лб інд ср 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи метрології 

Тема 1. Загальні питання

метрології 

10 2 - 2 - 6 

Тема 2. Властивості 

об’єктів вимірювань і їх 

міри 

12 2 - 2 - 8 

Тема 3. Методи та 

засоби вимірювань 

12 2 - 4 - 6 

Тема 4. Похибки 

результатів 

вимірювання 

16 2 - 4 - 10 

Разом – зм. модуль 1 50 8 - 12 - 30 
Змістовий модуль 2. Основи стандартизації 

Тема 5. Теоретичні і 

правові основи 

стандартизації 

10 2 - 2 - 6 

Тема 6. Організація 

робіт з стандартизації 

і вимоги до змісту 

нормативних 

документів 

10 2 - - - 8 

Тема 7. Міжнародні, 

європейські та 

міждержавні 

стандарти 

10 2 - - - 8 

Тема 8. Національні 

системи стандартів 
10 2 - - - 8 

Разом – зм. модуль 2 40 8 - 2 - 30 
Усього годин 90 16 - 14 - 60 
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3.2. Заочна форма навчання 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

л пр лб інд ср 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи метрології 

Тема 1. Загальні 

питання метрології 

10 1 - 1 - 8 

Тема 2. Властивості 

об’єктів вимірювань і 

їх міри 

12 - - 2 - 10 

Тема 3. Методи та 

засоби вимірювань 

12 - - 1 - 11 

Тема 4. Похибки 

результатів 

вимірювання 

16 - - 2 - 14 

Разом – зм. модуль 1 50 1 - 6 - 43 
Змістовий модуль 2. Основи стандартизації 

Тема 5. Теоретичні і 

правові основи 

стандартизації 

10 1 - 2 - 7 

Тема 6. Організація 

робіт з стандартизації і 

вимоги до змісту 

нормативних 

документів 

10 - - - - 10 

Тема 7. Міжнародні, 

європейські та 

міждержавні стандарти 

10 - - - - 10 

Тема 8. Національні 

системи стандартів 
10 - - - - 10 

Разом – зм. модуль 2 40 1 - 2 - 37 
Усього годин 90 2 - 8 - 80 

 

 

4. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 2 3 4 
1 Інструктаж з охорони праці при 

роботі в лабораторії. Лабораторна 
робота №1. Прямі вимірювання 

лінійних розмірів циліндричного 

стержня. 

4 2 
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1 2 3 4 
2 Лабораторна робота №2. 

Визначення густини циліндра. 
2 2 

4 Лабораторна робота №3. Повірка 

однофазного лічильника активної 

енергії. 

2 2 

5 Лабораторна робота №4. 
Визначення прискорення вільного 

падіння в даній точці земної 

поверхні. 

2 2 

6 Лабораторна робота №5. 
Визначення коефіцієнта місцевого 

опору.  

4 - 

Усього: 14 8 
 

5. Самостійна робота  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

1. Підготовка до аудиторних занять (0,5 год. на 1 год. аудит. занять ) – 15 год.; 
2. Підготовка до контрольних заходів ( 6 годин на 1 єврокредит ) – 18 год.; 

3. Підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять – 27 год. 

 

№ 

з/п 

 

Теми самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 
1 Загальні питання метрології 2 5 

2 Властивості об’єктів вимірювань і їх міри 4 7 

3 Методи та засоби вимірювань 4 8 

4 Похибки результатів вимірювання 6 9 

5 Теоретичні і правові основи стандартизації 2 4 

6 Організація робіт з стандартизації і вимоги до 

змісту нормативних документів 
3 8 

7 Міжнародні, європейські та міждержавні 

стандарти 

3 8 

8 Національні системи стандартів 3 8 

                              Всього 27 57 

 
6. Методи навчання  

На лекційних заняттях використовуються в певному обсязі мультимедійний 

проектор і кодоскоп. Для цього застосовується спеціально розроблений 

короткий (скелетний) конспект лекцій в електронній формі та у вигляді 

окремих карток і прозірок для кожної теми. На картках і прозірках чітко 

зображені необхідні рисунки, написані основні формули, коротко приведені 

потрібні визначення. 
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На лабораторних роботах студенти проводять вимірювання на діючих 

установках з подальшою обробкою данних.  

 
7. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- оформлення та захист лабораторних робіт. 

Для контролю знань студентів використовується система зі 100 бальною 

шкалою оцінювання. 

Підсумковий контроль знань відбувається за результатами поточного 

контролю знань в семестрі 

 
8. Розподіл балів, які отримують студенти 

(максимальна сума балів – 100) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

T1 T2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 13 13 16 12 12 11 11 100 

Т1, Т2 … Т8 – теми змістовних модулів. 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 

зараховано 

82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
9. Методичне забезпечення дисципліни 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» денної, заочної 

та дистанційної форм навчання. /Трофимчук І.П. - Рівне: НУВГП, 2019. – 40 с. 

2. Опорний конспект лекцій (у електронному та паперовому носіях). 
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10. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Метрологія та стандартизація в теплоенергетиці [Електронний ресурс]: 

підручник для студ. Спеціальності 144 «Теплоенергетика»/ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського / УІПА (м. Харків); уклад.: Л.О. Кєсова, В.І. Промоскаль, В.В. 

Червоний. Електронні текстові данні (1 файл: 4,54 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018. – 451 с. – Режим доступу: http://tes.kpi.ua/wp-

content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B

%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%AF-%D0%A2%D0%90-

%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0

%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF-%D0%92-

%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%95%D0

%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%86-

%D0%9B.%D0%9A%D1%94%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2018-.pdf  

2. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, 

стандартизація і сертифікація. Підручник /За заг. Ред. В.В. Тарасової. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.  

 

Допоміжна 

1. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та 

управління якістю: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с. 

2. Туяхов А.І., Ілющенко В.І., Саф’янц С.М., Смірнов О.М., Гридін С.В. 

Метрологія і стандартизація в енергетиці. Навчальний посібник. – Донецьк: 

Норд, 2012. – 308 с. 

3. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та 

вимірювальна техніка: Підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. 

Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. Проф. Є.С. Поліщука. – Львів: 

Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544 с. 

4. Машта Н.О., Бенчук О.П., Бенчук Г.П., Акімова Л.М., Дейнега О.В. 

Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навчальний посібник. 

– Рівне: О. Зень, 2015. – 388 с. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6450  

 
11. Інформаційні ресурси 

 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [ 

Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/  

2. Вимірювальна техніка та метрологія, - Л.: «Львівська політехніка» 

(журнал). – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/uk/istcmtm  

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернацького / [ Електронний ресурс ]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


