
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 1.3.2. 
2. Назва: Основи метрології та електричних вимірювань. 
3. Тип: обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стець С.Є., к.т.н., децент, доцент 
кафедри АЕКІТ. 
9. Результати навчання:  
після вивчення дисципліни студент повинен: 

• знати: - види і методи вимірювань електричних величин, основні похибки вимірювань, 
суть метрологічного забезпечення і єдності вимірювань, призначення цифрових інформаційно-
вимірювальних систем та їх функціональні складові; - основні типи стандартних первинних 
вимірювальних перетворювачів для вимірювання електричних параметрів, методи і прилади для 
розширення меж вимірювання та перетворення електричних сигналів; - тенденції розвитку технічних 
засобів для вимірювання електричних параметрів, методи оцінки достовірності проведених 
вимірювань, фізичну суть процесів, що відбуваються при проведенні електричних вимірювань, 
основні типи вимірювальних приладів і систем контролю електричних параметрів; 

• вміти: - опрацьовувати результати вимірювань електричних параметрів, виявляти та 
вилучати систематичні похибки, планувати та організовувати вимірювальний експеримент, 
раціонально використовувати вимірювальні технічні засоби; - приймати принципові рішення щодо 
вимірювання електричних параметрів на електроенергетичних об’єктах та в електричних мережах, 
користуватись вимірювальною технікою, розраховувати параметри приладів, розробляти 
нестандартні первинні й комбіновані перетворювачі для вимірювання електричних параметрів; - 
вибирати метод вимірювання електричного параметру чи сигналу, прилад, що реалізує цей метод та 
межі вимірювання приладу, здійснювати повірку і градуювання, розраховувати параметри приладів 
для переградуювання на новий діапазон вимірювання, проводити діагностику справності приладів та 
систем автоматичного контролю електричних величин. 
10. Форми організації занять: лекційні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, контрольні 
заходи у вигляді тестових модульних завдань. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика; Фізика; 
Інформатика та комп’ютерна техніка; Технічна механіка. 
       Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Теоретичні основи 
електротехніки; Числові методи. 
12. Зміст курсу: Тема 1. Метрологія та метрологічна діяльність. Класифікація одиниць вимірювання 
електричних величин. Тема 2. Види і методи вимірювання. Тема 3. Характеристики якості 
вимірювання. Складові похибок вимірювань. Тема 4. Опрацювання результатів вимірювань. Тема 5. 
Відтворення фізичної величини. Засоби вимірювання. Тема 6. Метрологічні характеристики засобів 
вимірювань. Тема 7. Межі вимірювання. Розширення меж вимірювання струмів і напруг. Тема 8. 
Вимірювальні трансформатори. Тема 9. Аналогові вимірювальні прилади електричних параметрів. 
Тема 10. Електронні аналогові прилади. Тема 11. Цифрові засоби електричних вимірювань. Тема 12. 
Вимірювання неелектричних величин електричними методами. Тема 13. Мостові методи 
вимірювання параметрів елементів електричних кіл. Тема 14. Застосування електровимірювальних 
приладів у трифазних колах змінного струму. Тема 15. Засоби вимірювання параметрів електричних 
сигналів загального застосування. Вимірювання магнітних величин. Тема 16. Мікропроцесорні 
вимірювальні системи. Тема 17. Структура та технічні засоби сучасної автоматизованої системи 
контролю та управління електроенергетичним об’єктом. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. 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: “Бескид Біт”, 2003. – 544 с. 
2. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. –К.: Держстандарт України, 1994. – 68с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Основи метрології та вимірювань. –К.: Либідь, 2001. 
–408с. 
4. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для ВУЗов / Б.Я.Авдеев, 
Е.М.Антонюк, Е.М.Душин и др.; под ред Е.М.Душина. - Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 480 с. 
5. Электрические измерения: Учебник для ВУЗов / В.Н.Малиновский, Р.М.Демидова-
Панферова, Ю.Н.Евланов и др.; под ред В.Н.Малиновского. - М.: Энергоатомиздат, 1995. – 416 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 34 год. лекцій, 20 год. 
лабораторних робіт, 96 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  
Методи: лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і супроводжуються 
демонстрацією лекційного матеріалу (схем, таблиць, тощо) у вигляді презентацій за допомогою 
мультимедійних засобів; лабораторні роботи проводяться з використанням комп’ютерного 
моделювання, навчальних стендів і вимірювальних приладів, мають необхідне методичне 
забезпечення на паперових і магнітних носіях, на лабораторних заняттях також розв’язуються 
ситуаційні задачі. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (100 балів): модульне тестування, опитування під час аудиторних занять. 
16. Мова викладання: українська. 
 
 
 
Завідувач кафедри АЕКІТ: д.т.н., професор       В.В. Древецький 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 1.3.2. 
2. Title: Fundamentals of metrology and electrical measurements. 
3. Type: Mandatory. 
4. Higher education level: I (bachelor’s degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 
6. Semester when the discipline is studied: 3. 
7. Number of established ECTS credits: 5. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sergey Stets, PhD, Associate 
Professor, Associate Professor of AEKIT departments. 
9. Resultsofstudies: after studying the discipline, the student must: 
• to know: - types and methods of measurement of electrical quantities, basic errors of measurements, essence of 
metrological support and uniformity of measurements, assignment of digital information-measuring systems and 
their functional components; - the basic types of standard primary measuring transducers for measuring electrical 
parameters, methods and devices for extending the limits of measurement and conversion of electrical signals; - 
trends in the development of technical means for measuring electrical parameters, methods for assessing the 
reliability of measurements, the physical nature of the processes that occur during electrical measurements, the 
main types of measuring devices and control systems for electrical parameters; 
• be able to: - process the results of measurements of electrical parameters, detect and remove systematic errors, 
plan and organize the measurement experiment, rational use of measuring equipment; - make basic decisions on 
measuring electrical parameters on power objects and in electrical networks, use measuring equipment, calculate 
instrument parameters, develop non-standard primary and combined converters for measuring electrical 
parameters; - choose a method for measuring an electrical parameter or signal, a device that implements this 
method and the limits of measuring the device, perform calibration and calibration, calculate the parameters of 
the devices for partitioning to a new measuring range, diagnose the serviceability of devices and systems for 
automatic control of electrical quantities. 
10. Formsoforganizingclasses: lectures, laboratory work, independent work, control measures in the form 
of test module tasks. 
11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher mathematics; Physics; 
Computer science and computer technology; Technical mechanics. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Theoretical foundations of 
electrical engineering; Numerical methods. 
12. Course contents: Metrology and metrology. Classification of units of measurement of electrical 
quantities. Types and methods of measurement. Characteristics of measurement quality. Components of 
measurement errors. Processing of measurement results. Reproduction of physical value. Measuring tools. 
Metrological characteristics of measuring instruments. Measurement limits. Extension of limits of 
measurement of currents and voltages. Measuring Transformers. Analog measuring instruments of electrical 
parameters. Electronic Analog Devices. Digital Measuring Instruments. Measurement of non-electrical 
quantities by electrical methods. Bridge Methods for Measuring the Parameters of Elements of Electrical 
Circuits. Application of electrical measuring instruments in three-phase AC circuits. Means of measuring the 
parameters of general-purpose electrical signals. Measurement of magnetic quantities. Microprocessor 
measuring systems. Structure and technical means of a modern automated system of control and 
management of a power facility. 
13. Recommended educational editions: 

1. Metrolohiya ta vymiryuvalʹna tekhnika: Pidruchnyk / YE.S.Polishchuk, M.M.Dorozhovetsʹ, V.O.Yatsuk, 

V.M.Vanʹko, T.H.Boyko; za red. Prof. YE.S.Polishchuka.– Lʹviv: “Beskyd Bit”, 2003. – 544 s.  

2. DSTU 2681-94. Metrolohiya. Terminy ta vyznachennya. –K.: Derzhstandart Ukrayiny, 1994. – 68s.  

3. Holovko D.B., Reho K.H., Skrypnyk YU.O. Osnovy metrolohiyi ta vymiryuvanʹ. –K.: Lybidʹ, 2001. –408s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Osnovy metrolohyy y élektrycheskye yzmerenyya: Uchebnyk dlya VUZov / B.YA.Avdeev, E.M.Antonyuk, 

E.M.Dushyn y dr.; pod red E.M.Dushyna. - L.: Énerhoatomyzdat, 1987. – 480 s.  

5. Élektrycheskye yzmerenyya: Uchebnyk dlya VUZov / V.N.Malynovskyy, R.M.Demydova-Panferova, 

YU.N.Evlanov y dr.; pod red V.N.Malynovskoho. - M.: Énerhoatomyzdat, 1995. – 416 s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 34 hours lectures, 20 hours laboratory 
work, 96 hours self-robots. Total - 150 hours. 
Methods: lectures are conducted using technical means of teaching and are accompanied by demonstration of 
lecture material (diagrams, tables, etc.) in the form of presentations by means of multimedia means; laboratory 
work is carried out with the use of computer simulation, training stands and measuring instruments, have the 
necessary methodological support on paper and magnetic media, and in the laboratory classes also solve 
situational tasks. 
15. Forms and assessment criteria: 
Estimate your health beyond the 100-point scale. 
Exact control (100 points): a module test, an exercise and an hour of classroom hours. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the Department AEKIT:  
Doctor of Technical Sciences, Professor        V.V. Drevetsky 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


