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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у третьому та четвертому семестрах 

для денної та заочної форми навчання.

Загальна кількість кредитів ЄКТС  - 10.5 (в семестрі 3: ЄКТС  - 5.5, в семестрі 4: 

ЄКТС  - 5),  годин – 315

Курс Семестр Аудиторні заняття, 

годин: 

Всього Лекції Лабораторні Практичні 

2 

3 

денна 74 42 32 - 

заочна 20 10 10 - 

Самостійна робота, годин Денна - 91 Заочна - 145 

4 денна 52 32 20 - 

заочна 16 8 8 - 

Самостійна робота, годин Денна - 98 Заочна - 134 

Курсовий проект (вибіркова компонента) виконується в 5 семестрі для денної та заочної 

форм навчання. 

Загальна кількість кредитів ECTS - 2.5, годин-75 

Курс Семестр Аудиторні заняття, 

годин: 

Всього Лекції Лабораторні Практичні 

3 

                        

 

5 

денна 14 - - 14 

заочна 6 - - 6 

Самостійна робота, годин Денна - 61 Заочна - 69 

Розклад занять 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Викладання дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» передбачає 
формування основних взаємопов’язаних понять метрології, стандартизації і сертифікації, та їх 
впливу на сучасні виробництва; оволодіння методами встановлення метрологічних 
характеристик засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), зниження та розрахунку похибок 
вимірювання; методів і засобів вимірювання основних технологічних параметрів технологічних 
процесів: вивчення принципів дії, конструкцій і програмування сучасних ЗВТ, їх об’єднання в 
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комп’ютерно-контролерні багаторівневі мережі інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) 
сьогоднішніх виробництв та вибору типових ЗВТ для реалізації ефективних ІВС. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни МТВП полягає в формуванні у студентів основи культури 

мислення, отримання професійних навичок в розробці і модернізації автоматичних систем 

контролю технологічних процесів, з вибору типових і розробці нестандартних засобів 

вимірювальної техніки для реалізації цих систем. 

Завдання курсу полягає в вивченні теоретичних і прикладних основ роботи і 

застосування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) в харчових виробництвах, вивченні 

можливостей сучасних ЗВТ і оволодіння практичними навичками роботи з ними. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

• організацію і задачі міжнародних, регіональних і національної метрологічної служби 

України із забезпечення єдності вимірювань; 

• основні види і методи вимірювань,  

• види похибок вимірювання та ЗВТ,  

• причини виникнення похибок вимірювання,  

• методи зниження похибок,  

• види метрологічних та інших характеристик ЗВТ,  

• методи повірки і калібрування; 

• організацію систем управління якістю і безпечністю продукції на виробництві; 

• організацію сертифікації та атестації виробництва; 

• принципи дії, конструкції, області використання, типи первинних (ПП), проміжних та 

інших вимірювальних перетворювачів, вторинних приладів (ВП) для вимірювання 

технологічних параметрів в промисловості; 

вміти: 

• виражати результати вимірювань в одиницях сучасних систем одиниць; 

• розраховувати похибки вимірювань у детермінованій та ймовірній формах; 

• встановлювати статичні і динамічні характеристики ЗВТ та їхні параметри;  

• провадити градуювання та повірку (калібрування) ЗВТ;  

• встановлювати клас точності ЗВТ та каналу вимірювання за результатами вимірювань; 

• вибирати типові ЗВТ при розробці систем автоматичного технологічного контролю 

виробництвом. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною РП 

5. Зміст навчальної дисципліни РП

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів РП

Інформаційні ресурси РП

7. Політика навчальної дисципліни

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну

доброчесність в ОНТУ» та «Положення про організацію освітнього процесу».

Викладач    /ПІДПИСАНО/   В.Г. Муратов
    підпис

Завідувач кафедри   /ПІДПИСАНО/   В.А. Хобін
    підпис
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