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Medvedenko I. S. The selection and structuring of information material for industrial training in 
the preparation of teachers of vocational and technical institutions sewing profile. 

The article is devoted to the problem of training of future teachers of vocational educational institutions 
sewing profile in the conditions of higher pedagogical educational institutions through the selection and 
structuring of information material for industrial training that is of considerable significance for the 
improvement of the educational process. It turned out the real condition of the studied problem. Identified ways 
of implementing the existing problems, importance of industrial training, selection and structuring of 
information material for industrial education based on specified criteria to enhance the efficiency of learning. 
Outlined ways to overcome the problems and prospects of improving the preparation of future teachers of 
vocational education. 
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ССТТААННДДААРРТТИИЗЗООВВААННИИЙЙ  ППІІДДХХІІДД  
ДДОО  ВВИИВВЧЧЕЕННННЯЯ  ММЕЕТТРРООЛЛООГГІІЧЧННИИХХ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИКК  

ЗЗААССООББІІВВ  ВВИИММІІРРЮЮВВААЛЛЬЬННООЇЇ  ТТЕЕХХННІІККИИ  ВВ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИХХ  ЗЗААККЛЛААДДААХХ  

У статті розглядається методика вивчення характеристик засобів вимірювальної техніки. 
Встановлено види засобів вимірювальної техніки та їх метрологічні характеристики, якими повинні 
володіти учні педагогічних навчальних закладів природничого і технічного профілів. Для 
систематизації знань учнів поняття згруповано у структурно-логічні схеми та таблиці. 
Стандартизований підхід проілюстровано на аналогових електровимірювальних приладах. 

Ключові слова: навчальний процес, засоби вимірювальної техніки, метрологія, діапазон вимірювань, 
номінальне значення міри, ціна поділки шкали, похибка засобу вимірювальної техніки, границя допустимої 
похибки, клас точності. 

Будь-яке поняття, що вводиться в природничих та технічних дисциплінах, одержує 
конкретний зміст тільки при умові, що з ним пов’язано певний прийом спостереження та 
вимірювання, без якого поняття не може знайти ніякого застосування в дослідженні 
фізичних явищ. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, 
яку взято за одиницю цієї величини. У державних стандартах дано таке визначення: 
“вимірювання – знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою 
спеціальних технічних засобів” [7]. 

Спеціальні технічні засоби, що використовують для вимірювань і мають нормативні 
метрологічні характеристики, називають засобами вимірювальної техніки. Види засобів 
вимірювальної техніки відповідно до стандарту [5] показано на рис. 1. У всій цій 
різноманітності повинні не тільки орієнтуватися, а і володіти основними поняттями майбутні 
учителі та учні педагогічних навчальних закладів природничого і технічного профілів. 

Наведемо приклади вірного використання назв засобів вимірювальної техніки 
відповідно до державних стандартів, які зустрічаються у навчальній практиці. Міра величини 
– засіб вимірювальної техніки, що відтворює фізичну величину заданого розміру. 
Наприклад: гиря – міра маси, лінійка – міра довжини, мензурка – міра об’єму. Є однозначні, 
багатозначні міри та набори мір. Однозначна міра – міра що відтворює фізичну величину 
одного розміру. Прикладом однозначних мір є гиря, плоскопаралельна кінцева міра 
довжини, вимірювальна колба. Багатозначна міра відтворює ряд однорідних величин різного 
розміру. Прикладом багатозначних мір є лінійка з міліметровими поділками, мензурка, 
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вимірювальний циліндр, секундомір, годинник. Набір мір – спеціально підібраний комплект 
мір, що використовується не тільки кожна окремо, а і в різних комбінаціях з метою 
відтворення ряду однорідних величин різного розміру. Прикладом є набір гир. 

Компаратором є засіб вимірювальної техніки, який порівнює однорідні фізичні 
величини. Яскравим прикладом компаратора є рівноплечі терези. Для знаходження значення 
фізичної величини використовують компаратор і міри. Компаратор порівнює розмір 
величини, що вимірюється, із значенням міри. Вимірювальний прилад – засіб вимірювальної 
техніки, у якому створюється візуальний сигнал про значення вимірювальної величини. 
Прикладом вимірювальних приладів є мікрометр, термометр, циферблатні терези. 

 

Рис. 1. 

Метрологічними характеристиками засобів вимірюваної техніки (ЗВТ) називають 
характеристики, які нормуються для визначення результату вимірювань та його похибки. 
Визначимо основні характеристики ЗВТ, якими повинні володіти студенти (учні) для 
розуміння технічної літератури: 

– діапазон показів ЗВТ – інтервал значень вимірюваної величини, який обмежений 
найменшим і найбільшим її значенням; 

– діапазон вимірювань ЗВТ – інтервал значень вимірюваної величини, в межах якого 
пронормовані похибки засобу вимірювань; 

– ціна поділки шкали аналогового вимірювального приладу – різниця значень 
вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам шкали; 

– ціна найменшого розряду цифрового вимірюваного приладу (кодового засобу 
вимірювань) – різниця між двома найближчими його показами; 

– номінальне значення міри – приписане однозначній мірі значення величини, яка нею 
відтворюється; 
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– чутливість вимірювального перетворювача – відношення зміни вихідної величини 
перетворювача до зміни вхідної величини, що її викликає; 

– впливова величина – фізична величина, що впливає на результат вимірювання, але не 
є вимірюваною величиною; 

– нормальні умови застосування ЗВТ – умови, за яких нормується основна похибка 
засобу; 

– основна похибка ЗВТ – похибка засобу за нормальних умов застосування; 
– робочі умови застосування ЗВТ – умови, за яких впливові величини знаходяться в 

границях робочої зони; 
– додаткова похибка ЗВТ – похибка, що додатково виникає при відхиленні впливових 

величин від нормальних значень в межах робочих; 
– границя допустимої похибки ЗВТ – найбільше значення, без врахування знаку, 

похибки, за яких засіб ще може бути визнаний придатним до застосування; 
– клас точності ЗВТ – узагальнена характеристика засобу, що визначається границями 

його допустимих основних і додаткових похибок. 
Найскладнішими показниками ЗВТ для розуміння учнів є поняття повязані з похибками 

вимірювань. Абсолютна похибка засобу вимірювань – різниця між показами засобу 
вимірювань та істинним значенням вимірюваної величини, а похибка міри – різниця між 
номінальними та істинним значенням, що відтворюється мірою. Для кожного засобу 
вимірювальної техніки границя допустимої похибки вказується в паспортах засобів 
вимірювальної техніки та в державних стандартах, за якими вони виготовляються.  

Характеристики похибок специфічно реалізуються для кожної групи ЗВТ. Для учнів 
доцільно навести приклади використання данних показників для електровимірювальних 
приладів. За державними стандартами для аналогових електровимірювальних приладів 
границя основної допустимої похибки на всіх позначках робочої частини шкали не повинна 
перевищувати значень, вказаних в табл. 1. 

Т а б л и ц я  1  

Клас точності Границя похибки в % Клас точності Границя похибки в % 
0,05 0,05 1,0 1,0 
0,1 0,1 1,5 1,5 
0,2 0,2 2,5 2,5 
0,5 0,5 4,0 4,0 

 
Границя основної похибки аналогових електровимірювальних приладів виражається: 
а) для приладів з односторонньою шкалою в процентах від найбільшого значення 

шкали; 
б) для приладів з двохсторонньою шкалою – в процентах від суми кінцевих значень 

(без врахування знаку) шкали; 
в) для приладів, в яких відсутня позначка “0”, – в процентах від різниці найбільшого і 

найменшого значення шкали; 
г) для приладів з логарифмічним, гіперболічним або степеневим характером шкали – в 

процентах від довжини шкали. 
Для мір границя основної допустимої похибки встановлюється в процентах від 

номінального значення міри. 
Діапазон вимірювань аналогових електровимірювальних приладів визначається всією 

шкалою, якщо вона рівномірна. Діапазон вимірювання для нерівномірних шкал відмічається 
спеціально: підкреслюється; наносяться позначки, наприклад, у вигляді крапок. 

На шкальних пластинах електровимірювальних приладів наносять спеціальні позначки, 
які визначають умови та правила їх застосування та метрологічні характеристики. Позначки 
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вказані в табл. 2. Для забезпечення похибки вимірювань в межах граничних прилади слід 
розташовувати на око в положеннях, вказаних в пунктах 3-5 табл. 2. Кліматичні норми 
робочих умов приладів вказані в табл. 3. Позначка кліматичних умов для приладів групи А 
не наноситься на їх шкальні пластини. 

Т а б л и ц я  2  

ППооззннааччккии  ннаа  шшккааллаахх  ееллееккттррооввииммііррююввааллььнниихх  ппррииллааддіівв  

№
 з

/п
 

Назва 

П
оз
н
ач
к
а 

№
 з

/п
 

Назва 

П
оз
н
ач
к
а 

 Класи точності, 
положення приладу, стан 
ізоляції 

 
 Вид перетворювача 

 

1 Клас точності в процентах 
від нормованого значення, 
наприклад, 1,5 

1,5 
12 Термоперетворювач 

ізольований 
 

2 Клас точності в процентах 
від довжини шкали, 
наприклад, 1,5  

13 Термоперетворювач 
неізольований 

 

3 Горизонтальне положення 
шкали  

14 Випрямляч 
напівпровідниковий 

4 Вертикальне положення 
шкали  

 Вид струму 
 

5 Нахилене положення шкали 
під певним кутом, 
наприклад, 60о  

15 Постійний струм 

 

6 Напрям орієнтації приладу в 
земному магнітному полі 

 

16 Змінний (однофазний) струм 

 

7 Вимірювальне коло 
ізольоване від корпусу і 
випробуване при напрузі, 
наприклад, 2 кВ 

 

17 Змінний і постійний струм 

 

8 Прилад випробуванню 
міцності ізоляції не підлягає 

 

18 Трифазний струм (загальне 
позначеня) 

 
9 Увага! Дивись додаткові 

вказівки в паспорті та 
інструкції з експлуатації  

 Стійкість до кліматичних 
умов  

 Захист від зовнішніх полів 
 

19 Для сухих опалюваних 
приміщень 

А 

10 Захист від зовнішніх 
магнітних полів (I категорія 
захисту)  

20 Для закритих сухих не 
опалюваних приміщень 
(група Б) 

Б 

11 Захист від зовнішніх 
електричних полів (І 
категорія захисту)  

21 Для польових і морських 
умов та для пересувних 
установок (група В) 

В1; В2; В3 
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Т а б л и ц я  3  

Групи приладів Параметри 
навколишнього 

повітря 
А Б В1 В2 В3 

Температура 
Від +100С 
до +350С 

Від - 300С 
до + 400С 

Від - 400С 
до + 500С 

Від - 500С 
до +600С 

Від - 500С 
до +800С 

Відносна вологість 
(при температурі) 

80% 
(+300С) 

90% 
(+300С) 

95% 
(+350С) 

98% 
(+400С) 

 
Практика використання такої інформації показала учням необхідність вживання 

стандартизованих термінів, її доступність та достатність для розуміння суті метрологічних 
характеристик ЗВТ. 
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Нижник А. В. Стандартизированный подход к изучению метрологических характеристик 
средств измерительной техники в учебных заведениях. 

В статье рассматривается методика изучения характеристик средств измерительной 
техники. Установлены виды средств измерительной техники и их метрологические характеристики, 
которыми должны обладать учащиеся педагогических учебных заведений естественного и 
технического профилей. Для систематизации знаний учащихся понятия сгруппированы в структурно-
логические схемы и таблицы. Стандартизированный подход проиллюстрирован на аналоговых 
электроизмерительных приборах. 

Ключевые слова: учебный процесс, средства измерительной техники, метрология, диапазон 
измерений, номинальное значение меры, цена деления шкалы, погрешность средства измерений, предел 
допускаемой погрешности, класс точности. 

Nyzhnyk A. V. The standardized approach to the study of the metrological characteristics of 
measuring equipment in schools. 

The article discusses the technique of studying the characteristics of measuring instruments. The types of 
measuring instruments and their metrological characteristics required of students of pedagogical educational 
institutions the natural and technical profiles. To systematize the knowledge of the concepts are grouped in 
structural and logical circuits and tables. The standardized approach is illustrated in analog electrical devices. 

Keywords: educational process, measuring equipment, metrology, measuring range, the nominal value of 
the measures, the scale interval, the error of measuring instruments, maximum permissible error, accuracy class. 


