
 

Спеціальність «152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка» – що це? 

 
Галузь знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та 

інформаційно-вимірювальні технології» об’єднала чотири 
спеціальності (напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавр): 

- метрологія та інформаційно-вимірювальні технології; 
- метрологія, стандартизація та сертифікація;  
- приладобудування;  
- оптотехніка.  

Проте, простий перелік цих напрямів справжнього розуміння сутності 
спеціальності не додає. Здається, починати слід із спеціальностей 
молодшого спеціаліста. Саме на цьому рівні зрозуміло, що необхідно 
вміти, знати – радіотехнічні вимірювання, електротеплотехнічні 
вимірювання, механічні вимірювання, виробництво та обслуговування 
авіаційних приладів та електрообладнання, виробництво оптичних й 
оптико-електронних приладів. 
 
 Найпростіші вимірювання – механічні. Ними ми користуємось 
кожного дня. На уроці за допомогою лінійки відкладаємо відрізок 
певної довжини. З якою точністю можна це зробити? Лінійка з ціною 
поділки 1 мм визначає точність 0.5 мм (половина ціни поділки), 
штангенциркуль з ціною поділки 0.1 мм дозволяє виміряти довжини 
вже з точністю 0.05 мм. А як визначили поділки на цих інструментах? 
Інші приклади: Як визначити температуру, вологість? Як зважити будь-
що? На ці ніби прості, на перший погляд, питання відповіді далеко 
непрості. Усім відомо про палату мір і ваг. Усі знають, де знаходяться 
еталони довжини, маси. Сучасне визначення метра: Метр дорівнює 1 
650 763,73 довжин хвиль у вакуумі випромінювання, що відповідає 
переходу між рівнями 2p10 та 5d5 атома криптону-86. Тоді знову ж 
виникає питання щодо визначення самої довжини хвилі 
випромінювання, а це вже призводить до визначення оптичних 
параметрів, залучення спектральних систем, оптичних квантових 
генераторів (лазерів) тощо. То ж як бути з вимірюванням довжини?  
 
 А як визначили хімічний склад планет, комет, туманностей, 
Сонця? Усі знають про температури термоядерних реакцій, що 
протікають на Сонці. Проте, без проблем можна знайти хімічний склад 
Сонця у відповідних довідниках. Тут знову стають у нагоді 
безконтактні, дистанційні неруйнівні оптичні методи.  
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD


 Усі модні акустичні системи порівнюють за гучністю звуку. 
Власники із гордістю вихваляються «децибелами». А у фізиці ми 
використовуємо вольти, ампери, вати, ВА. Тоді як перейти до дБ? 
Який параметр реально вимірюється при радіотехнічних 
вимірюваннях? 
 Донедавна ми могли більш простими назвами спеціальностей 
відповісти на запитання: які вимірювання, із використанням яких 
систем й для яких потреб проводяться. Були спеціальності: 
«метрологія та вимірювальна техніка», «інформаційні вимірювальні 
системи», «метрологічне забезпечення випробувань та якості 
продукції», «технології приладобудування», «прилади і системи точної 
механіки», «прилади і системи орієнтації та навігації», «прилади і 
системи екологічного моніторингу», «прилади і системи неруйнівного 
контролю», «інформаційні технології в приладобудуванні», «медичні 
прилади і системи», «оптичні прилади і системи», «лазерна і 
оптоелектронна техніка», «фотоніка та оптоінформатика», «оптичні 
технології і матеріали», «оптико-електронне приладобудування». Самі 
назви спеціальностей більш-менш визначали призначення, методи, 
форми проведення вимірювань для різних потреб народного 
господарства. Чому ж об’єднали усі ці спеціальності в одну? Тому що 
навіть еталон довжини (метра) визначається оптичними, 
матеріалознавчими категоріями. Зараз важко виділити лише певний 
вид вимірювань: необхідно володіти технікою вимірювань для 
найрізноманітніших галузей застосувань. 
 Сьогодення висуває додаткові вимоги до фахівців зі 
спеціальності «152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка». Це – досконале володіння інформаційними технологіями, 
оперування з інформаційними системами. А що це: інформаційні 
системи? Під інформаційною розуміють будь-яку систему, яка за 
допомогою технічних засобів виконує одну або кілька таких функцій, як 
збирання, передавання, перетворення, накопичення, зберігання та 
оброблення інформації. За функціональною ознакою інформаційні 
системи можна поділити на системи електрозв'язку; системи передачі 
даних; інформаційно-вимірювальні системи; системи перетворення 
інформації; інформаційно-пошукові системи; системи зберігання 
інформації; автоматизовані системи управління; системи 
експериментальних досліджень. Отже, володіння алгоритмічними 
мовами програмування, мовами об’єктного програмування, системами 
управління базами даних є сучасною вимогою до таких фахівців.  
 

Інженер-метролог – це і програміст, і оптик, і 
матеріалознавець, і еколог, і механік. Усі практичні вимірювання, 
що застосовуються сьогодні, неможливі без метрологічного 
супроводу, без дотримання відповідних норм і вимог – 
стандартів.  



Державні стандарти України (ДСТУ) містять вимоги, які 
стосуються забезпечення безпеки машинобудівної продукції для 
здоров'я людей й гігієни роботи, забезпечення вірогідності та єдності 
вимог під час розробки, виготовлення, експлуатації й збереження 
машинобудівної продукції. Вимоги державних стандартів підлягають 
безумовному виконанню на усій території України. Галузеві стандарти 
України (ГСТУ) розробляються на продукцію, на яку відсутній 
державний стандарт України, або якщо виникає потреба встановити 
нові вимоги, що перевищують або доповнюють вимоги державних 
стандартів. Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і 
спілок України (СНТС) розширюють результати фундаментальних і 
прикладних досліджень, отриманих в окремих областях знань або в 
сферах професійних інтересів. Технічні умови (ТУ) є нормативним 
документом, який визначає необхідні експлуатаційні умови продукції, 
що випускається, й для якої відсутній державний або галузевий 
стандарт. 

 
Крім зазначених, до категорії нормативних документів зі 

стандартизації відносять міждержавні стандарти; регіональні 
стандарти; міжнародні стандарти (ISO); національні стандарти інших 
країн. Міжнародні, міждержавні, регіональні й національні стандарти 
інших країн в Україні застосовують у рамках міжнародних договорів у 
встановленому порядку. 

 
З 1 січня 2016 деякі європейські та міжнародні стандарти 

діють на території України замість національних стандартів.  
 
Стандартизація як основа технічного регулювання (діяльність, 

спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за 
даних умов) знаходить дуже широке застосування майже в усіх 
галузях, вона чітко встановлює вимоги до продукції (військове 
озброєння, атомна енергетика, аерокосмічна галузь тощо) та питань 
безпеки, вона дозволяє досягати рівня стандартної (базової) або 
навіть конкурентоспроможної якості (наприклад, на рівні галузевих 
стандартів) відповідно до мети застосування. 

Загально-технічні та організаційно-методичні стандарти, як 
правило, об'єднують в комплекси (системи) стандартів для 
нормативного забезпечення у певній галузі діяльності. Їх використання 
дає можливість оптимізувати розробку, конструювання й підготовку 
виробництва нових виробів, скоротити виробничі цикли, здешевити і 
водночас підвищити якість продукції.  

 
Система метрологічних стандартів об'єднана назвою 

«Метрологія». 



Тоді відповідь на запитання: «спеціальність «152 Метрологія 
та інформаційно-вимірювальна техніка» – що це?» стає 
однозначною: інженер-метролог повинен: 

 Знати принципи роботи та будову основних пристроїв та систем 
оптичної та електронної техніки, їх метрологічне супроводження; 

 Вміти розробляти окремі технологічні операції в області лазерної 
індустріальної технології, мікротехнології, інформаційно-
діагностичної технології та фотонної медичної інженерії; 

 Вміти проводити вимірювання, діагностику, тестування та 
лабораторні дослідження сировини, матеріалів, середовищ із 
використанням методів фотонної інженерії згідно існуючих 
стандартів та методик; 

 Створювати та експлуатувати оптичні, оптоелектронні та лазерні 
системи; 

 Вміти завантажувати та використовувати спеціалізоване 
програмне забезпечення та програмувати, використовуючи 
алгоритмічні мови Pascal, Flash, тощо; 

 Працювати зі спеціалізованими юстувальними, вимірювальними 
пристроями; 

 Вміти проводити, контролювати та адаптувати технологічні 
процеси з використанням фотонних джерел енергії. 

 Розв’язувати задачі із програмування – використовувати 
мікропроцесори та іншу електроніку сучасних виробників (Atmel, 
Microchip, Analog Devices, тощо), працювати  зі спеціальними 
середовищами: PCAD, AutoCAD, MATHCAD, MATHLAB тощо. 


