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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4,5 

Галузь знань: 

0507 “Електротехніка та 

електромеханіка” 
Нормативна Напрям підготовки 

6.050701, 

«Електротехніка та 

електротехнології» 

Модулів - 2 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 8 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 
Семестр 

Загальна кількість 

годин: 135 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год, 

в т.ч. лекції – 2 год, 

лабор. роботи – 2 год; 

самостійної роботи 

студента – 6 год. 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

28 год. 8 год. 

Лабораторні 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

89 год. 121 год. 

Вид контролю 

Екзамен Екзамен 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

- для денної форми навчання - 34% до 66%;  

- для заочної форми навчання - 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання дисципліни «Основи метрології та електричних 
вимірювань» є формування у студентів напряму підготовки 

“Електротехніка та електротехнології” сучасного рівня знань, умінь і навиків 

з  метрології як наукової основи сучасної вимірювальної техніки, сучасного 

рівня знань про методи вимірювання електричних параметрів і сигналів, 

принципи побудови систем і приладів контролю в електричних мережах.  

Завданням вивчення дисципліни є навчити студентів методам 

проведення лабораторних і промислових вимірювань електричних 

параметрів, побудови вимірювальної техніки, обчислення похибок і оцінки 

достовірності проведених вимірювань. 

У результаті 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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ І 
 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про метрологію та електричні 
вимірювання 

Тема 1. Метрологія та метрологічна діяльність. Одиниці 
вимірювання електричних величин. 

Загальні відомості про метрологію та метрологічне забезпечення. 

Метрологічна служба України. Поняття розмірності. Одиниці вимірювання 

електричних величин. 

Тема 2. Види і методи вимірювання. 
Основне рівняння вимірювань. Види вимірювання. Вимірювання з 

одноразовим та багаторазовим спостереженням. Класифікація методів 

вимірювань. Метод безпосереднього оцінювання. Метод порівняння з 

мірою. Різницевий метод. Нульовий метод. Метод протиставлення. Метод 

заміщення. Метод збігу. 

 
Змістовий модуль 2. Похибки вимірювань 

Тема 3. Характеристики якості вимірювання. Складові похибок 
вимірювань. 

Поняття точності, похибки, правильності, збіжності і 

відтворюваності. Класифікація похибок вимірювання. Причини появи та 

властивості систематичних похибок. Інструментальні похибки. Методичні 

та суб’єктивні похибки. Характер прояву та виключення систематичних 

похибок. Характеристики та закони розподілу випадкових похибок.  

Тема 4. Опрацювання результатів вимірювань. 
Графік як засіб аналізу ряду результатів спостережень. Етапи 

опрацювання результатів вимірювань. Опрацювання результатів 

багаторазових вимірювань. Опрацювання результатів одноразових 

вимірювань. 

 
Змістовий модуль 3. Міри електричних величин 

Тема 5. Відтворення фізичної величини. Засоби вимірювання. 
Державна система забезпечення єдності вимірювань. Еталон. 

Одноканальні та багатоканальні міри. Регульовані та нерегульовані міри. 
Міри та еталони одиниць електричних величин. Вимірювальні 

перетворювачі. Компаратори. Масштабні перетворювачі. Числові 

вимірювальні перетворювачі. Повірка і калібрування засобів вимірювальної 

техніки.  
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Тема 6. Метрологічні характеристики засобів вимірювань. 
Характеристики перетворення вимірюваної величини й сигналів 

вимірювальної інформації. Етапи інформаційних вимірювальних 

технологій. Характеристики взаємодії з об'єктом і зовнішніми засобами 

вимірювань. Метрологічні характеристики аналогових і цифрових 

вимірювальних приладів. Метрологічні характеристики аналогових, 

аналого-цифрових і цифро-аналогових вимірювальних перетворювачів. 

Метрологічні характеристики однозначних і багатозначних мір. 

 
Змістовий модуль 4. Масштабні перетворювачі струму і напруги 

Тема 7. Межі вимірювання. Розширення меж вимірювання 
струмів і напруг. 

Засоби розширення меж вимірювання амперметрів і вольтметрів. 

Шунти. Додаткові резистори. Вимірювальні транзистори. Правила вибору 

відповідної межі вимірювання.  

 
МОДУЛЬ ІІ 

 
Змістовий модуль 5. Електровимірювальні прилади 

Тема 8. Вимірювальні трансформатори. 
Вимірювальні трансформатори струму. Вимірювальні 

трансформатори напруги. Вимірювальні трансформатори постійного 

струму. 

Тема 9. Аналогові вимірювальні прилади електричних 
параметрів. 

Електромеханічні вимірювальні прилади. Магнітоелектричні 

прилади. Електромагнітна та електродинамічна вимірювальні системи. 

Електростатична вимірювальна система. Прилади індукційної 

вимірювальної системи. 

Тема 10. Електронні та цифрові засоби електричних 
вимірювань. 

Загальні відомості, елементи електронних схем приладів. Електронні 

вольтметри. Електронні частотоміри. Електронні фазометри. Електронні 

омметри. Вимірювальні генератори. Електронні лічильники електроенергії. 

Квантування і дискретизація. Структура і похибки цифрових вимірювальних 

приладів. Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі. Зв'язок 

аналого-цифрового перетворювача з комп’ютером. Цифрові частотоміри 

середніх і миттєвих значень. Цифрові фазометри. Цифрові вольтметри. 

Перешкоди та боротьба з ними.  
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Змістовий модуль 6. Вимірювання параметрів електричних кіл 
Тема 11. Мостові методи вимірювання параметрів елементів 

електричних кіл. 
Міст Уітстона, Загальна теорія мостових схем. Вимірювальні мости 

постійного струму. Вимірювальні мости змінного струму. Мости для 

вимірювання ємності і параметрів котушок індуктивності. Метрологічні 

характеристики мостів. 

Тема 12. Застосування електровимірювальних приладів у 
трифазних колах змінного струму. 

Вимірювання лінійних струмів і напруг у трифазному 

трипровідному колі. Вимірювання активної електричної потужності й 

енергії в симетричних трифазних колах одним приладом. Вимірювання 

реактивної електричної потужності й енергії в симетричних трифазних 

колах одним приладом. Вимірювання активної електричної потужності й 

енергії в трифазному колі за допомогою двох приладів. 
 

Змістовий модуль 7. Вимірювання параметрів електричних сигналів 

Тема 13. Засоби вимірювання параметрів електричних сигналів 
загального застосування. Вимірювання магнітних величин. 

Електронний осцилограф. Світлопроменевий осцилограф. 

Вимірювання характеристик постійних магнітних полів. Вимірювання 

різниці магнітних потенціалів. Визначення статичних і динамічних 

магнітних характеристик. Сенсори струму і напруги на основі ефекта Холла. 

 
Змістовий модуль 8. Автоматизовані системи контролю та управління в 

електричних мережах 

Тема 14. Мікропроцесорні вимірювальні системи. 
Автоматизована система контролю та управління 
електроенергетичним об’єктом. 

Функції мікропроцесорів у вимірювальних системах. Архітектура 

мікропроцесорної системи, покращення її метрологічних характеристик. 

Мікропроцесорні вимірювачі струмів і напруг. Мікропроцесорні 

частотоміри і фазометри. Мікропроцесорний вимірювальний перетворювач 

потужності. Поняття вимірювально-інформаційної системи. Основні 

структури вимірювально-інформаційних систем. Системи контролю та 

керування в електричних мережах. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
усьог

о 

у тому числі 

л п лаб 
ін

д 
с.р. л п лаб 

ін

д 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про метрологію та електричні 

вимірювання 
Тема 1. Метрологія та 

метрологічна діяльність. 

Одиниці вимірювання 

електричних величин 

9 2 - - - 7 9 0,5 - - - 8,5 

Тема 2. Види і методи 

вимірювання 
9 2 - 2 - 5 9 0,5 - - - 8,5 

Змістовий модуль 2. Похибки вимірювань 

Тема 3. Характеристики 

якості вимірювання. 

Складові похибок 

вимірювань 

9 2 - - - 7 9 0,5 - - - 8,5 

Тема 4. Опрацювання 

результатів вимірювань 
9 2 - 2 - 5 9 0,5 - 2 - 6,5 

Змістовий модуль 3. Міри електричних величин 
Тема 5. Відтворення 

фізичної величини. 

Засоби вимірювання 

9 2 - - - 7 9 0,5 - - - 8,5 

Тема 6. Метрологічні 

характеристики засобів 

вимірювань 

9 2 - 2 - 5 9 0,5 - - - 8,5 

Змістовий модуль 4. Масштабні перетворювачі струму і напруги 

Тема 7. Межі 

вимірювання. 

Розширення меж 

вимірювання струмів і 

напруг 

9 2 - 2 - 5 9 1 - - - 8 

Разом за модулем І 63 14 - 8 - 41 63 4 - 2 - 57 
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Модуль ІІ 

Змістовий модуль 5. Електровимірювальні прилади 
Тема 8. Вимірювальні 

трансформатори 
10 2 - 2 - 5 10 0,5 - - - 9,5 

Тема 9. Аналогові 

вимірювальні прилади 

електричних параметрів 

10 2 - - - 6 10 0,5 - - - 9,5 

Тема 10. Електронні та 

цифрові засоби 

електричних вимірювань 

10 2 - 2 - 5 10 0,5 - 2 - 7,5 

Змістовий модуль 6. Вимірювання параметрів електричних кіл 

Тема 11. Мостові методи 

вимірювання параметрів 

елементів електричних 

кіл 

10 2 - - - 7 10 0,5 - - - 9,5 

Тема 12. Застосування 

електровимірювальних 

приладів у трифазних 

колах змінного струму 

10 2 - 2 - 5 10 0,5 - 2 - 7,5 

Змістовий модуль 7. Вимірювання параметрів електричних сигналів 

Тема 13. Засоби 

вимірювання параметрів 

електричних сигналів 

загального застосування. 

Вимірювання магнітних 

величин 

11 2 - 2 - 5 11 0,5 - - - 10,5 

Змістовий модуль 8. Автоматизовані системи контролю та управління в 
електричних мережах 

Тема 14. 

Мікропроцесорні 

вимірювальні системи. 

Автоматизована система 

контролю та управління 

електроенергетичним 

об’єктом 

11 2 - 2 - 5 11 1 - - - 10 

Разом за модулем 2 72 14 - 10 - 48 72 4 - 4 - 64 
Усього годин 135 28 - 18 - 89 135 8 - 6 - 121 
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5. Теми лабораторних робіт 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 
Освоєння методики обробки результатів прямих і 

непрямих вимірювань електричних величин 
2 - 

2 
Вилучення систематичної похибки і визначення 

необхідного числа повторень при вимірюваннях 
2 2 

3 
Перевірка відповідності дослідного розподілу 

нормальному 
2 - 

4 Проведення повірки електровимірювальних приладів 2 - 

5 
Застосування шунтів і додаткових опорів для 

розширення меж вимірювання струму і напруги 
2 - 

6 
Дослідження загальних властивостей 

електровимірювальних приладів різних систем 
2 2 

7 
Вимірювання та розрахунок потужності в трифазних 

колах змінного струму 
2 2 

8 
Вимірювання електричних сигналів електронним 

осцилографом 
2 - 

9 
Вимірювання перетоків електричної енергії 

електронним лічильником 
2 - 
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6. Самостійна робота 
 

За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 89 годин 

для денної форми навчання і 121 година для заочної форми навчання. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

навчальної дисципліни, що може виконуватися у бібліотеці, навчальних 

кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах, 

включає в себе: 

- самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; 

- опрацювання літератури за темою; 

- підготовку до виконання лабораторних робіт; 

- обробку результатів лабораторних досліджень, оформлення звіту і 

підготовку до захисту лабораторної роботи; 

- виконання практичних завдань; 

- підготовку до модульних контрольних робіт; 

- роботу з персональним комп’ютером за темою; 

- підготовку до підсумкового контролю (екзамен). 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів: 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. 

Тема 1. Метрологія та метрологічна 

діяльність. Одиниці вимірювання 

електричних величин. 
7 9 

2. Тема 2. Види і методи вимірювання. 6 9 

3. 

Тема 3. Характеристики якості 

вимірювання. Складові похибок 

вимірювань. 
6 9 

4. 
Тема 4. Опрацювання результатів 

вимірювань. 
6 9 
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5. 
Тема 5. Відтворення фізичної величини. 

Засоби вимірювання. 
7 9 

6. 
Тема 6. Метрологічні характеристики 

засобів вимірювань. 
6 8 

7. 
Тема 7. Межі вимірювання. Розширення 

меж вимірювання струмів і напруг. 
6 8 

8. Тема 8. Вимірювальні трансформатори. 6 8 

9. 
Тема 9. Аналогові вимірювальні прилади 

електричних параметрів. 
6 8 

10. 
Тема 10. Електронні та цифрові засоби 

електричних вимірювань. 
7 9 

11. 
Тема 11. Мостові методи вимірювання 

параметрів елементів електричних кіл. 
6 9 

12. 

Тема 12. Застосування 

електровимірювальних приладів у 

трифазних колах змінного струму. 
6 8 

13 

Тема 13. Засоби вимірювання параметрів 

електричних сигналів загального 

застосування. Вимірювання магнітних 

величин. 

7 9 

14 

Тема 14. Мікропроцесорні вимірювальні 

системи. Автоматизована система 

контролю та управління 

електроенергетичним об’єктом. 

7 9 

Разом 89 121 
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7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне завдання – форма організації навчання, що має за 

мету поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні навчально-
дослідні завдання (ІНДЗ) навчального, навчально-дослідного чи проектно-

конструкторського характеру. 

Одним з видів ІНДЗ є розрахунково-графічна чи курсова робота. 

ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах 

програми навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і 

навичок, отриманих в процесі лекційних, семінарських, практичних та 

лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в 

цілому.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни «Основи 

метрології та електричних вимірювань» передбачає виконання студентами 

заочної (дистанційної) форми навчання Індивідуальної роботи відповідно до 

розроблених методичних вказівок. Індивідуальна робота складається з двох 

теоретичних завдань описового характеру і чотирьох задач. Варіанти 

завдань студент визначає за двома останніми цифрами номера (шифру) 

залікової книжки.  

 

 
 

8. Методи навчання 
 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 

супроводжуються демонстрацією за допомогою відеопроектора лекційного 

матеріалу (схем, таблиць, тощо) у вигляді презентацій.  

Лабораторні роботи проводяться з використанням комп’ютерного 

моделювання, навчальних стендів і вимірювальних приладів, мають 

необхідне методичне забезпечення на паперових і магнітних носіях. 
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9. Методи контролю 
 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Поточний контроль знань здійснюється шляхом тестування перед 

виконанням та при захисті лабораторних робіт, перевіркою і оцінюванням 

практичних задач, оцінкою тестової модульної контрольної роботи. 

Контроль за виконанням лабораторних робіт забезпечується перевіркою 

своєчасно оформлених звітів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних заняттях та 

консультаціях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
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100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 

до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумковий контроль проводиться за результатами поточної 

успішності та результатом екзамену. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у

м
а 

Змістов

ий 

модуль 

№ 1 

Змістов

ий 

модуль 

№ 2 

Змістов

ий 

модуль 

№ 3 

Змістов

ий 

модуль 

№ 4 

Змістовий 

модуль 

№ 5 

Змістов

ий 

модуль 

№ 6 

Змістов

ий 

модуль 

№ 7 

Змістов

ий 

модуль 

№ 8 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 6 
40 100 

8 8 8 5 12 8 5 6 

 

№
 з

м
. 
м

о
д

. 

Форма 

навчальн. 

діяльност

і 

Вид 

контролю 

Кількість 

балів за 

одне 

заняття 

Кількість 

занять 

Сума 

балів 

Разом по 

видах 

навчання 

стац. заоч. стац. заоч стац заоч стац заоч 

1-8 

Лекції 

Робота на 

занятті, 

Наявність 

конспекту 

0,7 2,5 14 4 10 10 10 10 

Лаборат. 

роботи 

Підготовка 

до виконання 
0,5 1,5 

9 3 

4,5 4,5 

30 30 
Виконання і 

оформлення 

звіту 

0,83 2,5 7,5 7,5 

Захист 2 6 18 18 

1-4 Модульна контрольна робота № 1 10 - 10 - 

5-8 Модульна контрольна робота № 2 10 - 10 - 

1-8 Індивідуальна робота з дисципліни - 20 - 20 

Всього за поточний контроль 60 

Екзамен 40 

Разом 100 
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За участь в науково-дослідній роботі з виступом на конференції – 10 

заохочувальних балів, які додаються до загальної суми, якщо вона менша 

100.  

Результати поточного контролю оцінюються за шкалою [0...60] балів, 

які за умови отримання студентом протягом семестру 60 балів і більше за 

згодою студента можуть бути зараховані як остаточний результат. Студент 

складає підсумковий контроль у вигляді екзамену, де може додатково 

отримати [0...40] балів. У такому випадку до набраних під час екзамену 

балів додаються бали поточного контролю. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 

добре 
74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Основи метрології 

та електричних вимірювань» включає: 

1. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з 

дисципліни (на електронному і паперовому носіях). 

2. Методичні поради та завдання до виконання індивідуальної роботи 

з дисципліни (на електронному і паперовому носіях). 

3. Опорний конспект лекцій за всіма темами, у тому числі і для 

самостійного вивчення. 

4. Пакети модульних тестових завдань. 

 
 
 
 

12. Рекомендована література 
 
 

Базова  
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. Основи метрології та електричні вимірювання/ Е.К.Шевцов, М.П.Ревун 

Запоріжжя, 2001.  

5. Х.Харт. Введение в измерительную технику. - М.: Мир, 1999, 391 с. 

6. В.И.Нефедов, В.И.Хахин, Е.В.Федорова и др. Метрология и 

электро/радио измерения в телекоммуникационных системах.-М.: Высшая 

школа, 2001, 383 с. 

7. 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. 
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Допоміжна  
1. Бичківський Р.В., Зорій В.І., Столярчук П.Г. Основи метрологічного 

забезпечення: Навчальний посібник. –Львів: Видавництво Львівського 

університету “Львівська політехніка”, 1999. –180с. 

2. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин: 

Підручник. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська 

політехніка”, 2000. –360с. 

3. «Электрические измерения и автоматический контроль.» Г. К. Нечаев. 

Киев.  Высшая школа. 1983. 

4. «Аналоговые электро-измерительные приборы.» Учебное пособие для 

вузов. Е. Г. Бишард,  Е. А. Киселева и др. Москва.  Высшая школа. 1991. 

5. Д.Ф.Тартаковский, А.С.Ястребов. Метрология, стандартизация и 

технические средства измерений.-М.: Высшая школа, 2001, 205 с. 

6. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В., Кулаков П.І., Кучерук В.Ю. Метрологія 

та вимірювальна техніка. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. – 

Вінниця: ВДТУ, 2001. –115с. 

7. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. 

Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. – Вінниця: ВДТУ, 2001. 

– 219с. 

8. Спеціальні вимірювання і прилади: Навч. посіб./ В.В.Древецький, 

С.Є.Стець Рівне: НУВГП, 2012. 288с. 

9. Теоретические основы информационно-измерительных систем: учебник/ 

под ред. В. П. Бабака. Киев, 2014. 
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13.  Інформаційні ресурси 
 

1. Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки «Електротехніка та 

електроенергетика». 

2. Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну 

енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики 

(генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики 27.02.2014  № 170, зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою № 229 від 25.02.2016. – Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14#n12. 

3. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013  № 1071. – 

Режим доступу: 

 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=260994. 

4. Правила користування електричною енергією. Затверджені 

Постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 

17.10.2005 № 910), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

02.08.1996р. за № 417/1442. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/paran13#n13. 

5. ДП «Енергоринок» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 http://www.er.gov.ua/. 

6. Бібліотеки: 

- Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75 / 

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

- Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6 / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ 

- Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

- Електронна бібліотека на сервері комп’ютерного класу кафедри АЕКІТ 

(ауд.129) [Електронний ресурс]: e-a/stud_doc/2-k/ЕЕТ/Основи метрології та 

електричних вимірювань/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


