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Сьогодні зростаючого значення набувають університети, здатні продукувати ключову 

складову сучасної економіки - знання. Тому їх роль полягає в підготовці кадрів відповідно до 
потреб швидко змінюючогося ринку праці, фахівців, які вміють як розробляти новітні 
технології, так і оперативно упроваджувати їх у виробництво. 

Останнім часом збільшується протиріччя між зростаючим потоком нової інформації, 
яку необхідно засвоїти студентам, і часом, що відведений на аудіторні заняття. Внаслідок 
зменшення за останні роки аудиторної кількості годин, які виділяються на вивчення курсу 
приблизно у два рази, ускладнюється можливість висвітлення основних питань програми на 
лекційних заняттях, а самостійно опанувати 40-60 відсотків складного теоретичного 
матеріалу студентам досить складно. Разом з тим на практичні та лабораторні заняття 
виділяється незначна кількість годин, що вимагає застосування інноваційних технологій 
організації навчального процесу для ефективного засвоєння практичного матеріалу і набуття 
практичних навичок розв’язання задач та роботи з вимірювальними приладами. 

Застосування комп’ютерних інформаційних технологій при викладанні дисциплін 
дозволяє систематизувати матеріал курсу і покращити якість як викладання, так і засвоєння 
матеріалу. 

Дисципліна «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» відноситься до 
циклу професiйної та практичної підготовки і викладається для студентів 3 курсу. Детальна 
інформація з дисціпліни наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 - Розподіл навчального часу дисціпліни «Метрологія, технологічні 
вимірювання та прилади»за видами занять для студентів хіміко-технологічного факультету 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 
Напрям підготовки: 0925 автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованих технологiї 

Семеcтри 
Всього 

кредитів/ 
годин 

Розподіл навчального часу за видами 
занять 

Контрольні 
заходи 

Семест. 
атест. 

Лекції Практ. 
Занят. 

Лаб. 
роботи 

Самос. 
робота МКР РР, 

РГР 
Диф. 
залік 

5,6 5,0/180 36 18 18 90 2 1/1 5,6 
МКР – модульна контрольна робота, РР – розрахункова робота, РГР – розрахунково-графічна робота 

Як видно з наведеної таблиці, обсяг годин, запланований для даної дисціпліни, 
дозволяє в достатьньо повному обсязі розглянути загальні метрологічні поняття і принципи 
визначення метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, будову і принципи 
дії основних приладів, що застосовуються на хімічних виробництвах, проте не дозволяє в 
повному обсязі ознайомити студентів з новітніми й постійно змінюючимися розробками 
провідних виробників засобів вимірювання. Безперечним є те, що підготовка творчо 
мислячого інженера вимагає не тільки вивчення базових понять дисципліни, а і вміння 
застосовувати отриманні знання для розвязання практичних задач, а також знайомство з 
новітніми розробками у цій області й формування установки на безперервну освіту. 

З цією метою на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів університету 
впроваджена модульна побудова курсу. Дисципліна складається з двох модулів - 
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«Метрологія» та «Технологічні вимірювання та прилади». Перший модуль містить 18 годин 
лекцій та 18 годин практичних занять. Для перевірки знань передбачено РР та МКР. Одна 
МКР поділяється на 2 частини для проміжної перевірки знань з основних розділів 
дисціпліни. Другий модуль включає 18 лекційних годин та 18 годин для виконання 
лабораторних робіт. Для перевірки знань передбачено РГР та МКР. 

В рамках вказаних модулів лекційний курс будується таким чином, щоб забезпечити 
можливість опанування фундаментальних принципів дисципліни. 

При проведенні лабораторних робіт виконується не тільки експериментальна та 
розрахункова частини, а й захист лабораторних робіт. Уведена рейтингова система 
оцінювання передбачає оцінювання окремо підготовки до виконання лабораторної роботи 
(вхідний контроль) та якості підготовленого протоколу до роботи; виконання запланованої 
експериментальної частини та перевірку достовірності отриманих даних; захист 
лабораторної роботи, який передбачає спілкування студента з викладачем, висвітлення й 
обговорення найбільш суттєвих питань як теоретичного, так і експериментального плану. 
Під час виконання лабораторних робіт студент не тільки набуває навичок практичної роботи 
з засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), а й вчиться  визначати метрологічні характеристики 
ЗВТ, аналізувати та математично обробляти результати вимірювань. 

В процесі навчання у студентів необхідно сформувати цілісні уявлення про основи 
будови і функціонування ЗВТ. Для цього недостатньо лише виконання лабораторних робіт. 
Слід продовжити таке ознайомлення при розв’язуванні практичних (експериментальних) 
задач, які повязані з визначенням метрологічних характеристик ЗВТ, специфічністю їх 
конструкції, умовами застосування тощо. 

Враховуючи важливість самостійної роботи студентів та її роль у вдосконаленні 
фундаментальної підготовки, на кафедрі розроблені методичні вказівки, які враховують 
специфіку кожного з розділів дисципліни і містять не тільки теоретичний матеріал, але й 
вказівки до проведення лабораторних і практичних занять, а також питання для 
самоконтролю студентів. 

Студенти мають можливість ознайомитись з методикою виконання лабораторних 
робіт як за допомогою методичних вказівок, що видані на кафедрі (друковані та електронні 
видання), так і в режимі on-line (матеріали на сторінках викладачів кафедри). Також на 
кафедрі розроблений мультимедійний дистанційний курс [1], який дозволяє студентам 
підготуватись до виконання лабораторних робіт і виконати заплановані дослідження на 
віртуальних установках, які повністю відтворюють реальну картину дослідів. Цей етап 
роботи студент може виконати як у комп’ютерних класах кафедри, так і на домашньому 
комп’ютері, отримавши доступ у викладача. Фактично лабораторний практикум WEB можна 
використовувати для навчання (у тому числі і дистанційного) як в глобальній, так і в 
локальній мережі або ж на компакт-диск дисках. 

Контроль якості засвоєння матріалу перевіряється протягом семестру: під час 
розв’язання індивідуальних задач на практичних заняттях, при виконанні РР та РГ, а також 
при написанні модульних контрольних робіт. Для кожного студента розробляється 
індивідуальний варіант завдання. Всі види робіт протягом семестру оцінюються за бальною 
системою, які враховуються у семестровій атестації. Передбачені також заохочувальні та 
штрафні бали. 

Застосування комп’ютерних інформаційних технологій при викладанні дисциплін 
дозволило покращити сприйняття матеріалу, що виноситься на самостійне вивчення, за рахунок 
наочності віртуальних курсів, надання студентам додаткових матеріалів з мережі Internet. 

1. Бондаренко С.Г., Сангинова О.В., Мелихов Л.А. Разработка интерактивной информационной 
обучающей системы «Технологические измерения». Тези доповідей Першої науково-
практичної конференції з міжнародною участю «Комп’ютерне моделювання в хімії та 
технологіях», Черкаси: Вид-во «Черкаський ЦНТЕІ», 2008.-С.198-199. 
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