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ВСТУП 
 

На будь-якому виробництві, при будь-яких технологічних 
процесах, контролі стану навколишнього середовища, обліку та 
використанні матеріальних ресурсів і багатьох інших видах   
діяльності вимірювання були, є і будуть одними з найважливіших 
умов досягнення поставленої мети. Тільки висока і гарантована 
точність результатів вимірювань забезпечує правильність прийнятих 
рішень на всіх рівнях управління виробництвом, а теоретична 
метрологія є науковою основою вимірювань і конструювання 
вимірювальної техніки. 

Програма дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та 
прилади» відноситься до дисциплін фундаментальної підготовки та 
складена відповідно до освітньої програми спеціальності 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Метрологія, 
технологічні вимірювання та прилади» є формування теоретичних 
знань та практичних навичок з метрології як наукової основи 
вимірювальної техніки, рівня знань про методи вимірювання 
технологічних параметрів і сигналів, принципи побудови сучасних 
систем і приладів автоматичного контролю в промисловості. Це дає 
змогу фахівцям у галузі автоматизації та приладобудування 
використовувати набуті знання для вирішення професійних задач 
різної складності. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Метрологія, технологічні 
вимірювання та прилади» є складовою частиною циклу загальної 
підготовки для студентів за спеціальністю «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології». Вивчення курсу базується на 
знаннях таких дисциплін: «Фізика», «Вища математика», «Хімія», 
«Інформатика та комп’ютерна техніка», «Електротехніка та 
електромеханіка», «Числові методи», «Проектування схем 
автоматизації». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 
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Анотація 

Вивчення проблем вимірювання в цілому, а також елементів, що 
реалізують процес вимірювання: приладів і засобів вимірювань, 
фізичних величин і їх одиниць, методів і методик вимірювань, 
результатів і похибок вимірювань є однією з важливих частин у 
підготовці фахівців з автоматизації для різних галузей сучасної 
промисловості. Дисципліна «Метрологія, технологічні вимірювання та 
прилади» надає знання про основні принципи, методи та засоби для 
вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів, 
точність та достовірність проведених вимірювань, метрологічні 
характеристики засобів вимірювальної техніки. 

Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння 
опрацьовувати результати вимірювань, виявляти та вилучати похибки, 
планувати та організовувати вимірювальний експеримент, обирати 
необхідну інформаційно-вимірювальну техніку. 

Ключові слова: метрологія, похибка, фізична величина, метод 
вимірювання, вимірювальний перетворювач (давач), технологічні 
вимірювання, засіб вимірювальної техніки, прилад. 

 

Abstract 

 Study of measurements problems in general, and also elements that 
implement the measurement process: devices and measurement 
instruments, physical quantities and their units, methods and measurement 
methods, results and measurement faults are one of the most important part 
in training automation specialists for different directions of modern 
industry. Metrology, technological measurements and devices discipline 
provides knowledge of the basic principles, methods and instruments for 
measuring physical qualities and basic technological parameters, accuracy 
and reliability of made measurements and metrology characteristics of 
measuring technique instruments.  

Students get skills in work out of measurement results, detect and 
remove faults, planning and organization measurement experiments, 
selecting the necessary information meaning equipment during learning this 
discipline.  

Key words: metrology, error, physical quantity, measurement method, 
measuring transformer (sensor), technological measurement, technique 
instrument, device. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
– 10 

Галузь знань 15 – 
автоматизація та 

приладобудування 

Навчальна дисципліна 
фахової підготовки 

Модулів – 4  
Спеціальність 151 – 

автоматизація та 
комп‘ютерно-

інтегровані технології 

Рік підготовки 
Змістових модулів 
– 21 

2 2 2 3 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 
курсова робота  

Семестр 

3 4 4 5 Загальна кількість 
годин – 300 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
(лекція – 2 год., 
лабораторна 
робота – 2 год.); 
самостійної та 
індивідуальної 
роботи студента – 
7 год. 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

 

Лекції 

26 34 2 - 

Лабораторні 

24 20 14 14 

Самостійна робота 

64 108 86 160 

Індивідуальне завдання  (КР) 

- 24 - 24 

Вид контролю 

залік екзамен залік екзамен 

Примітка. В сумі для денної форми навчання на аудиторні заняття 
відводиться 104 години, на самостійну та індивідуальну роботу – 
196 годин, що складає відповідно 34.7% і 65.3%. Для заочної форми 
навчання на аудиторні заняття відводиться 30 годин, на самостійну та 
індивідуальну роботу – 270 годин, що складає відповідно 10% і 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання даної дисципліни є надання студентам знань з 
основ метрології та вимірювальної техніки, з якими майбутній 
інженер стикається на виробництві, засвоєння основних методів 
вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів 
та сигналів, принципів побудови та застосування приладів для 
вимірювання. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- ознайомлення з основними поняттями метрології, обчислення 

похибок та оцінки достовірності проведених вимірювань; 
- вивчення методів вимірювання фізичних величин і основних 

технологічних параметрів; 
- ознайомлення з різноманітними вимірювальними пристроями і 

приладами та уміння вибирати типові вимірювальні пристрої для 
рішення практичних задач автоматизації, аналізувати роботу цих 
пристроїв та правильно їх експлуатувати; 

- засвоєння технічних навиків та організаційних основ 
метрологічного забезпечення виробництва. 

У результаті вивчення курсу студент повинен: 

знати: - види і методи вимірювань фізичних 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 технологічних параметрів, методи і 
прилади для аналізу складу і вимірювання параметрів речовин; 

- тенденції розвитку технічних засобів для вимірювання 
технологічних параметрів, методи оцінки достовірності проведених 
вимірювань, фізичну суть процесів, що відбуваються при вимірюванні 
спеціальними приладами, основні типи вимірювальних приладів і 
систем контролю технологічних параметрів; 

вміти: - опрацьовувати результати вимірювань, виявляти та 
вилучати систематичні похибки, планувати та організовувати 
вимірювальний експеримент;  

- приймати принципові рішення щодо вимірювання технологічних 
параметрів в промисловості, користуватись вимірювальною технікою, 
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розраховувати параметри приладів, розробляти нестандартні первинні 
й комбіновані перетворювачі для вимірювання технологічних 
параметрів; 

- вибирати метод вимірювання 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. 
 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Другий семестр. 

Модуль 1. Основи метрології 

Змістовий модуль 1. Фізичні величини та їх вимірювання 
 

Тема 1. Основні поняття та визначення. Поняття про вимірювання і 
вимірювальну інформацію. Основне рівняння вимірювання. Одиниці 
фізичних величин. Міжнародна система СІ 

 

Тема 2. Класифікація вимірювань. Значущість вимірювань. 
Алгоритм виконання вимірювальної процедури. Основні компоненти 
вимірювального експерименту. Умови вимірювання. 

 
Змістовий модуль 2. Засоби вимірювання та їх властивості. 

Методи вимірювання 
 

Тема 3. Класифікація засобів вимірювальної техніки. Державна 
система промислових приладів і засобів автоматизації. Класифікація 
вимірювальних приладів. Структура і параметри засобів 
вимірювальної техніки. 

 

Тема 4. Види методів вимірювання. Перетворення вимірювальної 
величини  в процесі вимірювання. Метод безпосередньої оцінки. 
Різницевий (диференційний) метод. Нульовий метод. Метод збігу. 
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Змістовий модуль 3. Похибки вимірювання 
 

Тема 5. Класифікація похибок вимірювання. Точність, 
правильність, збіжність та відтворюваність вимірювань. Клас точності 
і нормування похибок засобів вимірювання. Похибка лінійності та 
методи розширення робочого діапазону засобу вимірювання. 

 

Тема 6. Систематичні похибки. Похибки методу вимірювання 
(теоретичні похибки). Суб’єктивні систематичні похибки. Характер 
проявів систематичних похибок. Виключення систематичних похибок. 
Оцінка границь систематичних похибок. 

 

Тема 7. Випадкові похибки. Густина та функція розподілу 
випадкової похибки. Типові моделі густини розподілу випадкової 
похибки. Довірчі границі похибки. Довірчі границі похибки. Сумісна 
густина розподілу декількох похибок. Числові характеристики 
алгебраїчної суми незалежних випадкових похибок. Статистичний 
(імовірнісний) зв'язок між похибками. Кореляція. Коваріація. 

 

Тема 8. Адитивна, мультиплікативна та нелінійна похибки. 
 
 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 4. Властивості засобів вимірювань 

Тема 9. Статичні метрологічні характеристики. Похибки засобів 
вимірювань. Нормування похибок засобів вимірювань. Оцінювання 
статичних метрологічних характеристик. Динамічні метрологічні 
характеристики. Приклад оцінювання метрологічних характеристик. 

 

Змістовий модуль 5. Загальні питання опрацювання 

результатів вимірювань 
 

Тема 10. Показники точності вимірювання і форми представлення 
результатів вимірювань. Правила округлення результатів 
вимірювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9

Змістовий модуль 6. Загальні положення повірки 

(калібрування) 
  

 Тема 11. Повірка (калібрування) засобів вимірювань. Організація 
та проведення повірки. Різновидності повірки (калібрування). 
Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Метрологічна 
експертиза конструкторської і технологічної документації. 

 

Тема 12. Основні положення загальних питань повірки 
(калібрування) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Методи і засоби 
повірки (калібрування) мір та перетворювачів електричних величин. 

 

Змістовий модуль 7. Забезпечення єдності вимірювань 
 

Тема 13. Структура та функції метрологічної служби України. 
Метрологічний нагляд і державна система забезпечення єдності 
вимірювань. Міжнародні організації зі стандартизації. Міжнародна 
електротехнічна комісія. Міжнародна організація законодавчої 
метрології. Еталони одиниць фізичних величин. 

 

Третій семестр. 

Модуль 3. Технологічні вимірювання та прилади 

Змістовий модуль 8. Електромеханічні вимірювальні 

перетворювачі і прилади. 
 

Тема 14. Загальні відомості. Магнітоелектричний вимірювальний 
перетворювач. Магнітоелектричні прилади. Використання 
магнітоелектричних приладів для вимірювання в колах змінного 
струму. Електромагнітний вимірювальний перетворювач. 
Електромагнітні прилади. Електродинамічні і феродинамічні 
вимірювальні перетворювачі та прилади. Електростатичні прилади. 
Вимірювальні трансформатори змінного струму і напруги. 
Вимірювання потужності та електричної енергії.  

 

Змістовий модуль 9. Електронні аналогові прилади 
 

Тема 15. Електронні вольтметри. Електронні частотоміри. 
Електронні фазометри. Мостові засоби вимірювань. Компенсаційні 
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засоби вимірювань. Вимірювання електричної енергії електронними 
лічильниками. 

 

Змістовий модуль 10. Цифрові вимірювальні прилади 
 

Тема 16. Квантування і дискретизація. Похибки цифрових 
вимірювальних приладів. Класифікація цифрових вимірювальних 
приладів. Цифрові частотоміри. Цифрові фазометри. Цифровий 
вимірювач параметрів електричного кола. Цифрові вольтметри. 
Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП). 

  
Змістовий модуль 11. Вимірювання магнітних величин 
 

Тема 17. Вимірювальні перетворювачі магнітних величин. 
Прилади для вимірювання магнітного потоку. Прилади для 
вимірювання магнітної індукції. 

 
Змістовий модуль 12. Вимірювання неелектричних величин 
 

Тема 18. Особливості вимірювання неелектричних величин. 
Параметричні вимірювальні перетворювачі: резистивні, ємнісні, 
індуктивні. Генераторні вимірювальні перетворювачі: індукційні, 
п’єзоелектричні, термоелектричні, фотоелектричні. Принцип дії 
перетворювачів кутових переміщень. 

 

Змістовий модуль 13. Мікропроцесорні системи у 

вимірювальній техніці 
 

Тема 19. Функції, що виконуються мікропроцесорами у 
вимірювальних системах. Архітектура мікропроцесорної системи. 
Покращення метрологічних характеристик. Процесорні похибки 
вимірювань. Мікропроцесорні засоби вимірювань. 

 

 Змістовий модуль 14. Інформаційно-вимірювальні системи 
 

Тема 20. Загальна характеристика інформаційно-вимірювальної 
системи (ІВС). Вимірювальна система. Стандартні інтерфейси. 
Передавання даних в системах. Системи автоматизованого контролю. 
Системи технічної діагностики. 
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 Модуль 4. 

Змістовий модуль 15. Вимірювання температури 
 

Тема 21. Загальні положення та температурні шкали. Класифікація 
методів та засобів вимірювання температури. Термометри опору. 
Термометри розширення. Манометричні термометри. 
Термоелектричні термометри. Пірометри. 

 

Змістовий модуль 16. Вимірювання тиску 
 

Тема 22. Загальні положення. Види та одиниці вимірювання тиску. 
Класифікація методів та засобів вимірювання тиску. Рідинні 
манометри. Деформаційні манометри. Електричні манометри.  

 

Змістовий модуль 17. Вимірювання рівня рідин та сипких 

матеріалів 
 

Тема 23. Загальні положення. Класифікація рівнемірів. 
Поплавкові та буйкові рівнеміри. Гідростатичні та п’єзометричні 
рівнеміри. Ємнісні рівнеміри. Акустичні та ультразвуковий рівнеміри. 
Радарні (радіохвильові) рівнеміри. Радіоізотопні рівнеміри. 
Кондуктометричні сигналізатори рівня. Особливості використання 
рівнемірів. Визначення рівня сипких матеріалів. 

 

Змістовий модуль 18. Вимірювання витрати та кількості 

речовин 
 

Тема 24. Основні положення та класифікація витратомірів. 
Методи вимірювання витрати та маси сипких матеріалів. Лічильники 
рідин і газів. Витратоміри змінного та постійного перепаду тиску. 
Індукційні витратоміри. Ультразвукові витратоміри. 

 
Змістовий модуль 19. Вимірювання геометричних розмірів 
 

Тема 25. Методи вимірювання лінійних і кутових розмірів. 
Руйнівні та неруйнівні методи вимірювання шару покриття. Методи 
вимірювання відстані між об’єктами. Локаційний метод вимірювання 
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та технічні засоби його реалізації. 
 

Змістовий модуль 20. Контроль фізичних властивостей 

речовини 
 

Тема 26. Методи вимірювання густини рідин. Методи 
вимірювання в'язкості речовин. Методи вимірювання вологості. 
 

Змістовий модуль 21. Аналізатори складу рідин та газів 
 

Тема 27. Класифікація аналізаторів складу рідин. 
Кондуктометричні аналізатори. Потенціометричний метод аналізу. 
Оптичні методи. Загальні положення. Колориметричний метод 
аналізу. Нефелометричний метод аналізу. Рефрактометричні методи 
аналізу. Поляриметричний метод аналізу. Титрометричний метод 
аналізу. Акустичні прилади контролю складу рідин. Прилади 
контролю параметрів якості газів. Хімічні газоаналізатори. Теплові 
газоаналізатори. Магнітні газоаналізатори. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

лек лаб с.р. КР лек лаб с.р. КР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Другий семестр 

Модуль 1. Основи метрології  

Змістовий модуль 1. Фізичні величини та їх вимірювання 

Тема 1. Основні поняття та 
визначення. Поняття про 
вимірювання і вимірювальну 
інформацію. Основне рівняння 
вимірювання. Одиниці 
фізичних величин. 
Міжнародна система СІ. 

6 2 - 4 - 6 1 - 5 - 

Тема 2. Класифікація 
вимірювань. Значущість 
вимірювань. Алгоритм 
виконання вимірювальної 
процедури. Основні 
компоненти вимірювального 
експерименту. Умови 
вимірювання. 

7 2 - 4 1 6 - - 5 1 

Змістовий модуль 2. Засоби вимірювання та їх властивості. Методи 

вимірювання 
Тема 3. Класифікація засобів 
вимірювальної техніки. 
Державна система 
промислових приладів і засобів 
автоматизації. Класифікація 
вимірювальних приладів. 
Структура і параметри засобів 
вимірювальної техніки. 

9 2 2 4 1 9 - 2 6 1 

Тема 4. Види методів 
вимірювання. Перетворення 
вимірювальної величини  в 
процесі вимірювання. Метод 
безпосередньої оцінки. 
Різницевий (диференційний) 
метод. Нульовий метод.  

7 2 - 5 - 6 - - 6 - 
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Змістовий модуль 3. Похибки вимірювання 

Тема 5. Класифікація похибок 
вимірювання. Точність, 
правильність, збіжність та 
відтворюваність вимірювань. 
Клас точності і нормування 
похибок засобів вимірювання. 

11 2 2 5 2 10 - 2 6 2 

Тема 6. Систематичні 
похибки. Похибки методу 
вимірювання (теоретичні 
похибки). Характер проявів 
систематичних похибок. 
Виключення систематичних 
похибок.  

11 2 2 5 2 12 - 2 8 2 

Тема 7. Випадкові похибки. 
Густина та функція розподілу 
випадкової похибки. Типові 
моделі густини розподілу 
випадкової похибки. Довірчі 
границі похибки. Довірчі 
границі похибки. Сумісна 
густина розподілу декількох 
похибок. Статистичний 
(імовірнісний) зв'язок між 
похибками. Кореляція. 
Коваріація 

14 2 2 8 2 14 - 2 10 2 

Тема 8. Адитивна, 
мультиплікативна та нелінійна 
похибки. 

7 2 - 5 - 8 - - 8 - 

Модуль 2 
Змістовий модуль 4. Властивості засобів вимірювань 

Тема 9. Статичні метрологічні 
характеристики. Похибки 
засобів вимірювань. 
Нормування похибок засобів 
вимірювань. Оцінювання 
статичних метрологічних 
характеристик. Динамічні 
метрологічні характеристики. 

11 2 2 5 2 12 - 2 8 2 
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Змістовий модуль 5. Загальні питання опрацювання результатів 

вимірювань 
Тема 10. Показники точності 
вимірювання і форми 
представлення результатів 
вимірювань. Правила 
округлення результатів 
вимірювання. 

9 2 - 5 2 8 - - 6 2 

Змістовий модуль 6. Загальні положення повірки (калібрування) 
Тема 11. Повірка 
(калібрування) засобів 
вимірювань. Організація та 
проведення повірки. 
Різновидності повірки 
(калібрування). Метрологічна 
атестація засобів 
вимірювальної техніки. 
Метрологічна експертиза 
конструкторської і 
технологічної документації. 

7 2 - 4 1 7 - - 6 1 

Тема 12. Основні положення 
загальних питань повірки 
(калібрування) засобів 
вимірювальної техніки (ЗВТ). 
Методи і засоби повірки 
(калібрування) мір та 
перетворювачів електричних 
величин. 

11 2 2 5 2 10 - 2 6 2 

Змістовий модуль 7. Забезпечення єдності вимірювань 
Тема 13. Структура та функції 
метрологічної служби 
України. Метрологічний 
нагляд і державна система 
забезпечення єдності 
вимірювань. Міжнародні 
організації зі стандартизації. 
Міжнародна електротехнічна 
комісія. Міжнародна 
організація законодавчої 
метрології. Еталони одиниць 
фізичних величин. 

7 2 - 5 - 6 - - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16

Третій семестр. 

Модуль 3. Технологічні вимірювання та прилади 
Змістовий модуль 8. Електромеханічні вимірювальні перетворювачі і 

прилади 
Тема 14. Загальні відомості. 
Магнітоелектричний 
вимірювальний перетворювач. 
Магнітоелектричні прилади. 
Використання 
магнітоелектричних приладів 
для вимірювання в колах 
змінного струму. 
Електромагнітний 
вимірювальний перетворювач. 
Електромагнітні прилади. 
Електродинамічні і 
феродинамічні вимірювальні 
перетворювачі та прилади. 
Електростатичні прилади. 
Вимірювальні трансформатори 
змінного струму і напруги. 
Вимірювання потужності та 
електричної енергії. 

18 4 4 8 2 16 - 2 12 2 

Змістовий модуль 9. Електронні аналогові прилади 
Тема 15. Електронні 
вольтметри. Електронні 
фазометри. Мостові засоби 
вимірювань. Вимірювання 
електричної енергії 
електронними лічильниками. 

9 2 2 5 - 10 - 2 8 - 

Змістовий модуль 10. Цифрові вимірювальні прилади 
Тема 16. Квантування і 
дискретизація. Похибки 
цифрових вимірювальних 
приладів. Класифікація 
цифрових вимірювальних 
приладів. Цифрові 
частотоміри. Цифрові 
фазометри. Цифровий 
вимірювач параметрів 
електричного кола. Цифрові 
вольтметри. Аналого-цифрові 
перетворювачі (АЦП). 

10 2 - 8 - 10 - - 10 - 
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Змістовий модуль 11. Вимірювання магнітних величин 
Тема 17. Вимірювальні 
перетворювачі магнітних 
величин. Прилади для 
вимірювання магнітного 
потоку. Прилади для 
вимірювання магнітної 
індукції. 

7 2 - 5 - 8 - - 8 - 

Змістовий модуль 12. Вимірювання неелектричних величин 
Тема 18. Особливості 
вимірювання неелектричних 
величин. Параметричні 
вимірювальні перетворювачі: 
резистивні, ємнісні, 
індуктивні. Генераторні 
вимірювальні перетворювачі: 
індукційні, п’єзоелектричні, 
термоелектричні, 
фотоелектричні. Принцип дії 
перетворювачів кутових 
переміщень. 

20 4 6 8 2 19 1 4 12 2 

Змістовий модуль 13. Мікропроцесорні системи у вимірювальній техніці 
Тема 19. Функції, що 
виконуються 
мікропроцесорами у 
вимірювальних системах. 
Архітектура мікропроцесорної 
системи. Покращення 
метрологічних характеристик. 
Процесорні похибки 
вимірювань. Мікропроцесорні 
засоби вимірювань. 

10 2 - 8 - 12 - - 12 - 

Змістовий модуль 14. Інформаційно-вимірювальні системи 
Тема 20. Загальна 
характеристика інформаційно-
вимірювальної системи (ІВС). 
Вимірювальна система. 
Стандартні інтерфейси. 
Передавання даних в системах. 
Системи автоматизованого 
контролю. Системи технічної 
діагностики. 

13 2 2 8 1 15 - 2 12 1 
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Модуль 4 
Змістовий модуль 15. Вимірювання температури 

Тема 21. Загальні положення 
та температурні шкали. 
Класифікація методів та 
засобів вимірювання 
температури. Термометри 
опору. Термометри 
розширення. Манометричні 
термометри. Термоелектричні 
термометри. Пірометри. 

16 2 2 8 4 18 - 2 12 4 

Змістовий модуль 16. Вимірювання тиску 
Тема 22. Загальні положення. 
Види та одиниці вимірювання 
тиску. Класифікація методів та 
засобів вимірювання тиску. 
Рідинні манометри. 
Деформаційні манометри. 
Електричні манометри. 

12 2 2 8 - 12 - - 12 - 

Змістовий модуль 17. Вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів 
Тема 23. Загальні положення. 
Класифікація рівнемірів. 
Поплавкові та буйкові 
рівнеміри. Гідростатичні та 
п’єзометричні рівнеміри. 
Ємнісні рівнеміри. Акустичні 
та ультразвуковий рівнеміри. 
Радарні (радіохвильові) 
рівнеміри. Кондуктометричні 
сигналізатори рівня. 
Особливості використання 
рівнемірів. Визначення рівня 
сипких матеріалів. 

12 2 2 8 - 14 - 2 12 - 

Змістовий модуль 18. Вимірювання витрати та кількості речовин 
Тема 24. Основні положення 
та класифікація витратомірів. 
Методи вимірювання витрати 
та маси сипких матеріалів. 
Лічильники рідин і газів. 
Витратоміри змінного та 
постійного перепаду тиску. 
Індукційні витратоміри. 
Ультразвукові витратоміри. 

12 2 2 8 - 14 - 2 12 - 
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Змістовий модуль 19. Вимірювання геометричних розмірів 
Тема 25. Методи вимірювання 
лінійних і кутових розмірів. 
Руйнівні та неруйнівні методи 
вимірювання шару покриття. 
Методи вимірювання відстані 
між об’єктами. Локаційний 
метод вимірювання та 
технічні засоби його 
реалізації. 

12 2 2 8 - 12 - - 12 - 

Змістовий модуль 20. Контроль фізичних властивостей речовини 
Тема 26. Методи вимірювання 
густини рідин. Методи 
вимірювання в'язкості 
речовин. Методи вимірювання 
вологості. 

10 2 - 8 - 12 - - 12 - 

Змістовий модуль 21. Аналізатори складу рідин та газів 
Тема 27. Класифікація 
аналізаторів складу рідин. 
Кондуктометричні 
аналізатори. 
Потенціометричний метод 
аналізу. Оптичні методи. 
Загальні положення. 
Колориметричний метод 
аналізу. Нефелометричний 
метод аналізу. 
Рефрактометричні методи 
аналізу. Поляриметричний 
метод аналізу. 
Титрометричний метод 
аналізу. Акустичні прилади 
контролю складу рідин. 
Прилади контролю параметрів 
якості газів. Хімічні та 
об’ємопоглинальні 
газоаналізатори. Теплові 
газоаналізатори. Магнітні 
газоаналізатори. 

22 4 8 10 - 14 - - 14 - 

Всього годин 300 60 44 172 24 300 2 28 246 24 
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5. Теми лабораторних занять 
 

№ Тема 
К-сть 
годин 

К-сть 
годин 

денна заочна 

1. 
Вивчення шкал приладів та визначення основних 
технічних і метрологічних характеристик 
приладів за позначеннями на шкалі 

2 2 

2. 
Вивчення методичної похибки та обчислення 
результатів опосередкованого вимірювання 
опору за допомогою вольтметра і амперметра 

2 2 

3. 
Вилучення систематичної похибки і визначення 
необхідного числа повторень при вимірюваннях 

2 2 

4. 
Побудова гістограми та кривих розподілу  
випадкових величин 

2 2 

5. 
Перевірка відповідності дослідного розподілу 
нормальному 

2 - 

6. 
Проведення повірки електровимірювальних 
приладів 

2 2 

7. 
Розширення меж вимірювання 
електровимірювальних приладів за струмом і за 
напругою 

2 2 

8. 
Дослідження загальних властивостей 
електровимірювальних приладів різних систем  

2 - 

9. 
Дослідження індукційного однофазного 
лічильника електричної енергії 

2 2 

10. 
Дослідження багатофункціонального 
електронного лічильника електричної енергії 

2 2 

11. 
Дослідження інформаційно-вимірювальної 
системи контролю маси матеріалів 

2 2 

12. 
Дослідження термоелектричних вимірювальних 
перетворювачів 

2 2 

13. 
Дослідження індуктивного та трансформаторного 
вимірювальних перетворювачів 

2 - 

14. 
Дослідження потенціометричних перетворювачів 
для вимірювання лінійних та кутових переміщень 

2 - 

15. 
Дослідження технічних засобів вимірювання 
тиску 

2 - 
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16. 
Дослідження технічних засобів вимірювання 
рівня 

2 2 

17. 
Дослідження технічних засобів вимірювання 
витрати 

2 2 

18. 
Дослідження технічних засобів для вимірювання 
лінійних розмірів 

2 - 

19. 
Дослідження технічних засобів вимірювання 
кількості теплової енергії 

2 2 

20. 
Дослідження приладів вимірювання і контролю  
параметрів повітряного середовища 

2 2 

21. 
Дослідження технічних засобів контролю 
іонізуючого випромінювання 

2 - 

22. 
Застосування фотоколориметричного методу  
для вимірювання концентрації речовин 

2 - 

 Всього 44 28 

 

6. Самостійна робота 
 

За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 172 
години для денної форми навчання та 246 години для заочної форми 
навчання. 
 Самостійна робота студента включає такі види робіт: 

• самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; 
• опрацювання додаткової літератури по темі; 
• роботу в глобальній мережі Internet; 
• підготовка до виконання лабораторних робіт; 
• обробка результатів досліджень, оформлення звітів і захист 

лабораторних робіт; 
• підготовку до модульних контрольних робіт. 

 

Розподіл годин самостійної роботи студентів денної форми 
навчання: 

• підготовка до аудиторних занять – 52 год.; 
• підготовка до контрольних заходів – 60 год.; 
• підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних 

занять – 60 год. 
 

Розподіл годин самостійної роботи студентів заочної форми 
навчання: 

• підготовка до аудиторних занять – 15 год.; 
• підготовка до контрольних заходів – 60 год.; 
• підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних 

занять – 171 год. 
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6.1 Завдання для самостійної роботи (денна та заочна форми 

навчання) 

№ Назва теми 

К-сть годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1. 
Загальні положення повірки 
(калібрування) приладів прямої дії. 

2 5 

2. 
Методи і засоби повірки (калібрування) 
масштабних перетворювачів електричних 
величин. 

2 5 

3. 
Методи і засоби повірки (калібрування) 
мостів постійного і змінного струму. 

2 5 

4. 
Випрямляючі прилади. Принцип роботи. 
Основні схеми і властивості. 

3 7 

5. 
Комбіновані прилади. Призначення та 
область застосування. Будова і принцип 
роботи. 

3 8 

6. 
Вимірювальні мости постійного і змінного 
струму. 

4 11 

7. 
Вимірювання частоти. Загальні відомості. 
Вимірювання частоти методами 
порівняння. 

4 11 

8. 
Сумісність первинних перетворювачів з 
електричними засобами вимірювань. 
Лінеаризація функції перетворення. 

4 11 

9. 
Інтелектуальні вимірювальні 
перетворювачі, їх структурні схеми та 
складові. 

4 12 

10. 
Системи дистанційної передачі сигналів 
вимірювальної інформації. 

4 12 

11. 
Вимірювальна система та її канали зв’язку 
(радіо, оптоволоконні, телефонні лінії та 
комп’ютерні мережі). 

4 12 
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12. 

Вимірювання складу рідин. Електрохімічні 
перетворювачі. Основні фізико-хімічні 
процеси в електрохімічному 
перетворювачі. 

4 12 

13. 
Вимірювання концентрації водних іонів, 
рН-метрія. Первинні перетворювачі рН-
метрів, принцип дії. 

4 12 

14. 
Іонометрія. Методи вимірювання на основі 
іоноселективних електродів (ІСЕ), 
принцип дії . 

4 12 

15. 
Характеристика методів спостереження та 
контролю за станом навколишнього 
середовища. 

4 12 

16. 
Способи вимірювання густини і в’язкості 
рідких речовин. Контроль стану ґрунтів. 

4 12 

17. 
Автоматизована інформаційна система 
моніторингу навколишнього середовища 

4 12 

 Разом 60 171 

 
6.2 Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

 Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 
«Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» є складання 
письмового звіту за темами, вказаними у п.6.1. 
 Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 стр. на 1 год. 
самостійної роботи. Звіт включає зміст, вступ, основну частину, 
висновки, список використаної літератури, додатки. 
 Звіт оформляється на стандартному папері формату А4 (210x297) з 
одного боку, орієнтація сторінки – книжкова, шрифт – Times New 
Roman, розмір – 12 пунктів, міжрядковий інтервал – 1.5, відступ 
абзацу – 1 см., поля: ліве – 2,5 см, праве – 1.5 см, верхнє – 1.5 см, та 
нижнє – 1,5 см. Звіт виконується українською мовою. 
 Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 
обумовлені студентом і викладачем. 
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7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 
 

Індивідуальне завдання – форм організації навчального процесу, 
яка має на меті використання знань, що отримують студенти в процесі 
навчання, під час вирішення конкретного завдання, а також 
застосування цих знань на практиці. 

ІНДЗ студенти виконують самостійно під керівництвом викладача. 
ІНДЗ виконується у формі курсової роботи в 4-му семестрі 

студентами денної форми навчання згідно індивідуального завдання, 
обсяг виконання роботи 24 години. 

Мета курсової роботи – закріплення, поглиблення та узагальнення 
знань, одержаних студентами при вивченні курсу «Метрологія, 
технологічні вимірювання та прилади», на лекційних та лабораторних 
заняттях. В процесі виконання роботи студент глибше вивчає матеріал 
курсу і набуває навиків самостійного практичного вирішення 
поставлених задач, вчиться аналізувати отримані результати і робити 
відповідні висновки. 

Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки 
обсягом 30…40 сторінок, формат паперу – А4, орієнтація сторінки – 
книжкова, шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пунктів, 
міжрядковий інтервал – 1.5, відступ абзацу – 1 см., поля: ліве – 2.5 см, 
праве – 1.5 см, верхнє – 1.5 см, та нижнє – 1.5 см. 

Курсова робота виконується студентом самостійно на протязі 6 
тижнів. В кінці кожного тижня студент звітує про виконану роботу і 
отримує 10 балів у випадку вчасного та якісного виконання роботи (5 
балів за вчасність та 5 балів за якісне виконання). У випадку 
несвоєчасного або неякісного виконання кількість балів зменшується 
відповідно до відсотка виконаної роботи. 

Після виконання всіх розділів курсової роботи керівник ставить 
відмітку про допуск до захисту. Під час захисту студент може 
отримати до 40 балів. 

Висока кількість балів за якість виконання роботи гарантується при 
творчому та науковому підході до виконання (виконання поставленої 
задачі кількома методами, аналіз отриманих результатів на підґрунті 
знань, отриманих при проходженні теоретичного курсу; виконання 
нетиповим методом).   
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8. Методи навчання 
 

1. Лекції читаються з використанням мультимедійних     
презентацій із зображеннями структурних та принципових схем, схем 
взаємодії елементів та пристроїв, структурних схем окремих 
функціональних вузлів і засобів. Проводиться дискусійне обговорення 
проблемних питань. 

2. Лабораторні роботи виконуються на навчально-дослідних 
лабораторних установках з використанням сучасних технічних  
засобів автоматизації. 

3. Індивідуальна робота включає виконання курсової роботи, 
метою якої є поєднання експерименту, аналізу і розрахунків похибок 
вимірювань параметрів технологічного процесу та оцінки 
достовірності проведених вимірювань. 

 

 

9. Методи контролю 
 

1. Поточний контроль знань здійснюється шляхом опитування 
перед виконанням та при захисті лабораторних робіт. 

2. Контроль за виконанням лабораторних робіт забезпечується 
перевіркою своєчасно оформлених і захищених звітів. 

3. Оцінка модульних контрольних робіт. Контроль знань студентів 
денної форми навчання проводиться у тестовій формі у вигляді 
проміжного модульного контролю в середині та в кінці семестру. 
Контрольні завдання складаються з теоретичних питань та  
практичних задач. 

4. Контроль знань студентів заочної форми навчання включає 
перевірку звіту про виконання завдань самостійної роботи та його 
захист у формі опитування. Контроль виконання лабораторних робіт 
здійснюється так само, як для студентів денної форми навчання. 

5. Підсумковим контролем є залік і екзамен, які виставляються на 
основі балів, набраних студентом під час семестру. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Введена кредитно-модульна система організації навчального процесу 
передбачає оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль – залік (3-й семестр) 
Сума балів = 100: 
• 100 – поточна робота; 

Залік виставляється за таких умов:  
• сума балів ≥  35; 
• усі лабораторні роботи виконані та захищені; 
• виконано модульні контрольні роботи. 

Розподіл балів: 
1. Лекції: 13 балів, по 1.0 балу за відвідування та активність на лекції. 
2. Лабораторні роботи: 48 бала. Всі лабораторні роботи оцінюються 

по 4.0 бала: 
• 1.0 бал – контроль підготовки до лабораторної роботи 

(опитування); 
• 1.0 бал – робота на занятті та вчасно виконаний звіт; 
• 2.0 бал – захист лабораторної роботи (усний або письмовий). 

За несвоєчасно здану лабораторну роботу кількість балів зменшується. 
3. Модульні контрольні роботи виконується на 8-му та 14-му тижнях 

навчання і включають в себе теоретичну та практичну частини. 
Оцінюються по 18 і 20 балів, разом – 38 балів. 

4. Заохочувальні бали: 1.0 бал. 
5. Всього за дисципліну: 100 балів. 

 
Поточний контроль та самостійна робота 

Сума модуль 1 модуль 2 
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13  

3,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 9 9 9 9 10  

10,5 14,5 29 9 9 18 10 100 
Т1, Т2 … Т13 – теми змістових модулів 

 

Поточний контроль 
Модульні 

контрольні 
роботи 

Заохо-
чувальні 

бали 

Сума 
балів 

Лекції 
(к-сть – 13) 

Лабораторні 
роботи 

(к-сть – 12) 
М1 М2   

за 1 лекц. сума за 1 лаб.р.  сума     
1.0 13 4.0 48 18 20 1.0 100 
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Підсумковий контроль – екзамен (4-й семестр) 
Сума балів = 100: 
• 60 – поточна робота; 
• 40 – екзамен. 

Допуск до екзамену виставляється за таких умов:  
• сума балів ≥  35; 
• усі лабораторні роботи виконані та захищені; 
• виконано та захищено курсову роботу; 
• виконано модульні контрольні роботи. 

Розподіл балів: 
1. Лекції: 8.5 балів, по 0.5 балів за відвідування та активність на 

лекції. 
2. Лабораторні роботи: 20 балів. Всі лабораторні роботи оцінюються 

по 2.0 бала: 
• 0.5 балів – контроль підготовки до лабораторної роботи 

(опитування); 
• 0.5 балів – робота на занятті та вчасно виконаний звіт; 
• 1.0 бал – захист лабораторної роботи (усний або письмовий). 

За несвоєчасно здану лабораторну роботу кількість балів зменшується.  
3. Модульні контрольні роботи виконується на 8-му та 14-му тижнях 

навчання і включають в себе теоретичну та практичну частини. 
Оцінюються по 15 балів, разом – 30 балів. 

4. Заохочувальні бали: 1.5 балів. 
Всього за поточну роботу 60 балів. 
5. Екзамен включає в себе теоретичну та практичну частини і 

оцінюється в 40 балів. 
Всього за дисципліну: 100 балів. 
 

Поточний контроль та самостійна робота Екза- 
мен Сума 

модуль 3 модуль 4 
ЗМ8 ЗМ9   ЗМ10    ЗМ11     ЗМ12 ЗМ13 ЗМ14   ЗМ15   ЗМ16   ЗМ17   ЗМ18   ЗМ19   ЗМ20   ЗМ21   
Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27   

3,7 3,7 3,7 3,7 6,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 9,0   

3,7 3,7 3,7 3,7 6,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 9,0 40 100 
Т14, Т15 … Т27 – теми змістових модулів 
 

Поточний контроль 
Модульні 

контрольні 
роботи 

Заохочу-
вальні  
бали 

Підсумкови
й тест 

(екзамен) 

Сума 
балів 

Лекції 
(к-сть – 13) 

Лабораторні 
роботи 

(к-сть – 12) 
М1 М2 

 
  

за 1 лек сума за 1 лаб.  сума      
0.5 8.5 2.0 20 15 15 1.5 40 100 
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Виконання курсової роботи 
 

Пояснювальна 
записка 

Ілюстративна 
частина 

Захист роботи Сума 

до 30 до 30 до 40 100 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі 
форми навчальної 

діяльності 

Для іспиту, 
Курсової роботи 

90 – 100 відмінно   
82-89 

добре  
74-81 
64-73 

задовільно  
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. 04-03-26 А.В. Рудик, С.К. Матус Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія, 
технологічні вимірювання та прилади» (частина 1 „Метрологія”) 
студентами денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.050202 – Рівне: НУВГП, 2013. – 44с.  Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/8592/ 

2. 04-03-112 С.К. Матус, В.М. Кутя Методичні вказівки до 
виконання лабораторної роботи «Дослідження технічних засобів для 
вимірювання лінійних розмірів» з дисципліни «Метрологія, 
технологічні вимірювання та прилади» студентами за напрямом 
підготовки 6.050202 денної та заочної форм навчання – Рівне: НУВГП, 
2015. – 16с. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2006/ 

3. 04-03-114 В.М. Кутя, С.К. Матус Методичні вказівки до 
виконання лабораторної роботи «Дослідження інформаційно-
вимірювальної системи контролю маси матеріалів» з дисципліни 
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«Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» студентами за 
напрямом підготовки 6.050202 денної та заочної форм навчання – 
Рівне: НУВГП, 2015. – 15с. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2009/ 

4. 04-03-116 С.К. Матус Методичні вказівки до виконання 
лабораторної роботи «Дослідження технічних засобів вимірювання 
кількості теплової енергії» з дисципліни «Метрологія, технологічні 
вимірювання та прилади» студентами за напрямом підготовки 
6.050202 денної та заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2015. – 
22 с. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/8595/ 

5. Матус С.К. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – 
Рівне: НУВГП. – 2018. 
 

12. Рекомендована література 
 

Базова 
 

1. Головко Д.Б. Основи метрології та вимірювань / Д.Б. Головко, К.Г. 
Рего, Ю.О. Скрипник. – К.: Либідь, 2001. – 248 с. 

2. Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка (за ред. Є. 
Поліщука). / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук та ін. – 
Львів: Бескид БІТ, 2003. – 544с. 

3. Древецький В. В. Спеціальні вимірювання і прилади : навч. 
посіб. / В. В. Древецький, С. В. Стець. – Рівне : НУВГП, 2012. – 288 с. 
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2306/ 

4. Кованько В. В. Загальнотехнічні вимірювання і прилади : навч. 
посіб. / В. В. Кованько, В. В. Древецький, А. О. Христюк. – Рівне : 
НУВГП, 2013. – 189 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2397/ 

5. Кухарчук  В.В. Основи метрології та електричних вимірювань : 
підручник / В.В. Кухарчук, В.Ю. Кучерук, Є.Т. Володарський, В.В. Грабко. 
– Вінниця : ВНТУ, 2012. – 522 с.  

6. Марчук В.І. Основи метрології та електричні вимірювання: теорія і 
практикум. Навчальний посібник / В.І. Марчук, В.Є. Караченцев. – Луцьк: 
Луцький національний технічний університет, 2013. – 621 с. 
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Допоміжна 
 

1.  Кухарчук В.В. Метрологія та вимірювальна техніка. 
Навчальний посібник. / В.В. Кухарчук, В.Ю. Кучерук, В.П. 
Долгополов, Л.В. Грумінська – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. 
– 190 с. 

2.  Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади / 
Курс лекцій для студентів спеціальностей: "Автоматизоване 
управління технологічними процесами" та "Комп'ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і виробництва" ден. та заочн. форм навчання – 
К.: НУХТ, 2007. –162 с. https://www.twirpx.com/file/119626/ 

3. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці 
фізичних величин Міжнародної Системи Одиниць. Основні 
положення, назви та позначення: ДСТУ 3651.1.-97. – К.: Держстандарт 
України, 1998. 

4. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. – К.: 
Держстандарт України, 1994. – 50 с. 

5. Метрологічне забезпечення. Основні положення: ДСТУ 2682-94. 
– К.: Держстандарт України, 1998. 

6. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. 
Організація та порядок проведення: ДСТУ 3215-95. – К.: 
Держстандарт України, 1998. 

7. Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів 
вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT). 
ДСТУ ISO 10012:2005. – К.: Держстандарт України, 2007. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2943/ 

8. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні 
положення, організація, порядок проведення та оформлення 
результатів. ДСТУ 3989-2000. – К.: Держстандарт України, 2000. – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2942/ 

9. Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних 
інформаційних систем та автоматизованих систем керування 
технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик 
виконання вимірювань. ДСТУ 4134-2002. – К.: Держстандарт України, 
2002. 
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13. Інформаційні ресурси 
 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / . 

– [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Рівне. Режим 
доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka, 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

2. Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації». – [Електронний 
ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. Рівне – Режим доступу: 
www.csmc.rv.ua 

3.  ДП «Укрметртестстандарт» Науково-технічний центр 
стандартизації, інформаційного забезпечення,  підтвердження 
відповідності та споживчої експертизи (НТЦ №20). – [Електронний 
ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ. – Режим доступу: 
http://csm.kiev.ua 

4. Український науковий журнал «Метрологія та прилади». – 
[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Харків – 
Режим доступу: http://ua.amu.in.ua/journal1 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


