
 

Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

"Основи спеціальних вимірювань" 5 кредитів ECTS. 

Загальна . інформація про 

викладачів 

Щека В.І. к.т.н., доцент кафедри «Автоматика та телекомунікації» 

телефон кафедри (056) 373 15 04, адреса електронної пошти 

v.i.shcheka@gmail.com  

 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення ди-

сципліни 

Бакалаври 3 семестр. 

Факультети/ННЦ, студен-

там яких пропонується 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і системи», спе-

ціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техноло-

гії» (ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті). 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Компетентності:  

- Здатність застосовувати знання про основні принципи та методи 

вимірювання електричних величин і основних технологічних пара-

метрів; принципи роботи і типи стандартних первинних  перетворю-

вачів та їх метрологічні характеристики, зокрема в системах залізни-

чної автоматики. 

- Здатність застосовувати та пов’язувати базові знання, як мінімум, з 

загальної фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної те-

хніки, в обсязі, необхідному для забезпечення інженерної підготовки  

з професії інженера-електрика залізничного транспорту. 

Результати навчання: 

- Вибір та формування методів вимірювання, вимірних приладів, з 

урахуванням метрологічних характеристик, існуючих систематич-

них похибок, прогнозуванням випадкових похибок, оптимальний 

аналіз вибору вимірних засобів визначення електричних сигналів за-

лізничної сигналізації, централізації та блокування. 

- Формулювання моделей об’єкту контролю (вимірювання), функцій 

впливу сторонніх факторів, в тому числі при визначенні як поточних 

умов експлуатації, так і при виявленні нових відхилень зовнішніх 

впливів з урахуванням поточних похибок в колах залізничної авто-

матики. 

 Опис дисципліни 

Попередні умови, необ-

хідні для вивчення дисци-

пліни 

Знання з таких дисциплін як «Фізика» та «Вища математика». 

Основні теми дисципліни Загальний обсяг дисципліни 5 кредитів (150 годин), з них лекцій – 32 

години, практичних занять – 16 годин, лабораторних занять – 16 го-

дин самостійна робота – 86 годин.  

Основні теми лекцій: 

1. Фізичні величини: різновид, вимірні шкали (найменування, порядку, 

інтервалів, співвідношень, абсолютні). Системи одиниць фізичних вели-

чин. (4 години) 

2. Похибки вимірів: класифікація, випадкові похибки вимірювань. (4 го-

дини) 



3. Класифікація засобів вимірів. Особливості технологічних вимірів в 

СЦБ. (2 години) 

4. Метрологічні характеристики засобів вимірів. Методи технологічних 

вимірів в СЦБ. (2 години) 

5. Міри електричних величин. (2 години) 

6. Масштабні вимірні перетворювачі. (2 години) 

7. Електромеханічні вимірні перетворювачі та прилади. Загальні по-

няття. Магнитоелектричні перетворювачі та прилади залізничної 

АТЗ. (2 години) 

8. Електромагнітні, електростатичні, електро- та феродинамічні пе-

ретворювачі та прилади. (2 години) 

9. Індукційні прилади. Електронні вольтметри. (2 години) 

10. Електронні вольтметрі (продовження) та омметри технологіч-

ного процесу залізничної АТЗ. (2 години) 

11. Електронні ватметри, лічильники енергії, частотоміри та фазоме-

три. (2 години) 

12. Прибори порівняння. Мости постійного та змінного струмів на 

РТД. (2 години) 

13. Прибори порівняння. Вимірні компенсатори. (2 години) 

14. Осцилографи, цифрові вимірні перетворювачі та прилади заліз-

ничної АТЗ. (2 години)  

Основні теми лабораторних занять: 

1. Вимір опору за допомогою амперметра й вольтметру. (2 години) 

2. Вимір великих опорів. (2 години) 

3. Вимір активних опорів омметрами. (2 години) 

4. Вимір активного опору схемою одиночного моста. (2 години) 

5. Вимір активного опору схемою подвійного моста. (2 години) 

6. Вимір реактивного опору мостовою схемою. (2 години) 

7. Резонансна схема виміру електричних параметрів, вимір доброт-

ності опору. (2 години) 

Основні теми практичних занять: 

1. Одиниці фізичних величин. (2 години) 

2. Засоби й методи вимірів. (2 години) 

3. Похибки та засоби вимірювань. (2 години) 

4. Опрацювання результатів вимірів. (2 години) 

5. Розрахунок одиночних та подвійних мостових схем вимірів. (2 го-

дини) 

6. Розрахунок схем вимірів з токовими шунтами та додатковими опо-

рами. (2 години) 

7. Розрахунок дільників напруги та струму. (2 години) 

Теми для самостійної роботи 

1. Історія розвитку метрології. 

2. Автоматичні та напівавтоматичні засоби контролю розмірів 

об’єктів. 

3. Універсальні вимірювальні засоби. 

4. Організація метрологічного нагляду за засобами вимірювань. 

5. Метрологічна атестація засобів вимірювань 

Мова викладання Українська 



Список основної та 

додаткової 

літератури 

і 

Основна література:  

1. Основи метрології та електричних вимірювань: підручник / 

В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський, В. В. Гра-

бко. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 522 с.  

2.  Основи стандартизації та сертифікації. Підручник / О. М. Вели-

чко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, В. М. Севастьянов. – Київ, 

2012. – 362 с.  

Кузьміна, Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифі-

кації: Навчальний посібник. Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 344с. 

3. Ким К. К. Метрология, стандартизация, сертификация и измери-

тельная техника: [Текст] учебное пособие / Под ред. Кима К. К. 

– СПб.: Питер, 2006. – 386 с.  

4. Панфилов В. А. Основы метрологии и электроизмерительной 

техники [Текст] / В. А. Панфилов. – М.: НТФ “Энергопрогресс”, 

2006. – 88 с.  

5. Б. П. Довгалюк. Метрологія: [Текст] навчальний посібник для 

вузів / Б. П. Довгалюк. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2001. – 125с.  

Додаткова література: 

6. О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, В. М. Севастья-

нов. Основи стандартизації та сертифікації: Підручник. Херсон: 

Олді-плюс, 2013. – 364с. 

7. Янушкевич Д. А. Основи стандартизації: навч. посіб. для  студе-

нтів  вищих навчальних закладів / Д. А. Янушкевич, Р. М. Тріщ., 

Л. Ю. Шубіна ; Освіта України — Київ : 2012. — 320 с 

8. Кострикин А. М. Теоретическая метрология: [Текст] учеб. посо-

бие для студентов специальности Т.13.01 "Метрология, стандар-

тизация и сертификация". Ч.1 / А. М. Кострикин. – Мн.: БГУИР, 

1999. – 87 с.  

9. Козлов М. Г. Метрология и стандартизация: Учебник / М. Г. Коз-

лов. – СПб.: Издво «Петербургский ин-т печати», 2001. – 372 с.  

 

 


