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ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З РОЗДІЛУ МЕТРОЛОГІЯ 

Поняття Визначення 

1. Метрологія це a) відображення фізичних величин їхніми значеннями за 

допомогою експерименту та обчислень із застосуванням 

спеціальних технічних засобів 

2. Вимірювання це b) такий спосіб вимірювань, при якому їх результати, виражені в 

узаконених одиницях і похибках вимірювань, відомі з заданою 

вірогідністю 

3. Єдність 

вимірювань це 

c) частина метрології, що відноситься до діяльності, чиненої 

національним органом по метрології, і утримуючу державну 

вимоги, що стосуються одиниць, методів виміру, засобів 

вимірів і вимірювальних лабораторій 

4. Законодавча 

метрологія це 

d) фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного 

відображення однорідних з нею величин 

5. Одиниця  

вимірювань це 

e) відхилення результату вимірювань від істинного значення 

вимірюваної величини 

6. Похибка 

вимірювання це 

f) характеризується близькістю їх результатів до дійсного 

значення вимірюваної величини 

7. Точність 

вимірювань 

g) якість вимірювання, що відображає близькість до нуля 

систематичних похибок результатів (тобто таких похибок, які 

залишаються постійними або закономірно змінюються при 

повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини) 

8. Вірність 

вимірювань це 

h) довіра до результатів вимірювання 

9. Достовірність 

вимірювань це 

i) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох 

фізичних об’єктів і індивідуальна в кількісному відношенні для 

кожного з них 

10. Фізична 

величина це 

j) кількісний склад властивості в даному об’єкті 

11. Розмір фізичної 

величини це 

k) фізична величина, що входить у систему і умовно прийнята за 

незалежну від інших величин цієї системи 

12. Основна фізична 

величина це 

l) наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так і 

практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки 
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Поняття Визначення 

13. Істинне значення 

фізичної величини 

це 

m) значення фізичної величини, знайдене експериментальним 

шляхом і настільки наближене до істинного значення, що з 

певною метою може бути використане замість нього 

14. Похідна фізична 

величина це 

n) значення, яке ідеально віддзеркалює властивості даного 

об'єкта як в кількісному, так і в якісному відношенні 

15. Безрозмірна 

(відносна) величина 

це 

o) фізична величина, що входить у систему і визначається 

через основні величини цієї системи 

16. Прямі фізичні 

величини це 

p) відношення даної фізичної величини до однорідної. 

Застосовується для різного роду характеристик 

17. Побічні фізичні 

величини це 

q) такі вимірювання, коли значення вимірювальної величини 

знаходять прямо із дослідних значень 

18. Сукупні фізичні 

величини це 

r) такі, при яких значення вимірювальної величини знаходять 

за проміжним результатом прямих вимірів інших величин, 

зв'язаних із вимірювальною величиною відомою залежністю 

19. Сумісні фізичні 

величини це 

s) проводять для декількох однакових фізичних величин, 

значення яких знаходять методом рішення системи рівнянь 

20. Вимірювання це t) Такі, що виконують для двох і більше не однакових 

фізичних величин, їх значення знаходять при розв'язанні 

одного або системи рівнянь 

21. Вимірювальні 

прилади це 

u) знаходження фізичної величини експериментальним 

шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів 

22. Засоби вимірювань 

це 

v) засоби вимірювань, призначені з метою вироблення сигналу 

вимірюваної інформації у формі, що доступна для 

безпосереднього сприйняття спостерігачем 

23. Методика 

виконання вимірів 

це 

w) технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і 

які мають нормовані метрологічні характеристики 

24. Дійсне значення це x) сукупність операцій і правил, виконання яких забезпечує 

одержання результатів вимірів з відомою погрішністю 
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Поняття Визначення 

25. Похибки методу 

вимірювання 

y) похибки, які довгий час зберігають своє значення, 

наприклад, протягом всього часу вимірів. 

26. Постійні похибки 

це 

z) алгебраїчна різниця між отриманим при вимірюванні 

значенням та істинним значенням вимірюваної величини 

27. Абсолютна 

похибка 

вимірювання це 

aa) різниця між похибкою в динамічному режимі (похибка при 

вимірюванні змінної в часі величини) і статичною похибкою, 

яка відповідає значенню виміряної величини у відповідний 

момент часу 

28. Динамічна похибка 

це 

bb) похибка при вимірюванні постійної в часі величини 

29. Статична похибка 

це 

cc) похибка вимірювання, яка істотно перевищує очікувану за 

даних умов похибку 

30. Груба похибка це  dd) та складова похибки, яка за повторних вимірювань однієї 

й тієї ж величини, проведених за допомогою одного й того ж 

приладу, в однакових умовах, з однаковою старанністю, 

дасть результати спостережень, що мають відрізнятись один 

від одного 

31. Випадкова похибка 

це  

ee) складова похибки, яка залишається сталою або закономірно 

змінюється при повторних вимірюваннях однієї і тієї ж 

величини 

32. Систематична 

похибка це  

ff) обумовлюється відхиленням однієї чи декількох впливових 

величин (температури, тиску, вологості тощо) від 

нормального значення 

33. Додаткова похибка 

це 

gg) похибка, яка виникає за нормальних умов застосування 

засобів вимірювальної техніки 

34. Основна похибка це hh) є наслідком особистих властивостей спостерігача 

(експериментатора), які зумовлені особливостями його 

організму (недосконалість зору, втомленість тощо) 

35. Суб'єктивні 

(особисті) похибки  

ii) складова похибок вимірювання - зумовлена недосконалістю 

засобів вимірювальної техніки 

36. Інструментальні 

похибки  

jj) спричинені недосконалістю цього методу, а також 

недостатністю обґрунтування його теорії, застосуванням 

наближених формул для спрощення розрахунків тощо 
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Поняття Визначення 

37. Метрологічне 

забезпечення 

kk) Технічні засоби, призначені для вимірів і що мають 

нормовані метрологічні властивості 

38. Засоби вимірів ll) Засоби вимірів, які служать для відтворення фізичної 

величини заданого розміру 

39. Міри mm) Спеціально підібраний комплект мір 

40. Набір мір nn) Засіб вимірів, призначений для виробітки сигналу 

вимірювальної інформації у формі, що доступна для 

сприйняття спостерігачем 

41. Вимірювальний 

прилад 

oo) Засоби вимірів, призначені для виробітки сигналу 

вимірювальної інформації у формі зручній для 

подальшого перетворення, опрацювання або 

збереження, але не придатної для безпосереднього 

зчитування 

42. Вимірювальні 

перетворювачі 

pp) Сукупність функціонально об'єднаних засобів вимірів 

і допоміжних пристроїв, які призначені для видачі 

вимірювальної інформації, зручної для 

безпосереднього сприйняття спостерігачем і 

розташованої в одному місці 

43. Вимірювальна 

установка 

qq) Сукупність засобів вимірів і допоміжних пристроїв, 

з'єднаних між собою каналами зв'язку, яка призначена 

для виробітки вимірювальної інформації у формі, 

зручної для автоматичного опрацювання, передачі і 

(або) використання в автоматичних системах 

керування 

44. Вимірювальна 

система 

rr) Сукупність прийомів використання принципів 

(фізичних явищ, на яких засновані виміри) і засобів 

вимірів 

45. Методи вимірів ss) Засіб вимірів (або комплекс засобів вимірів), що 

забезпечує відтворення і збереження одиниці з метою 

передачі її розміру нижче розташованим по 

перевірочній схемі засобам вимірів 

46. Еталон tt) Установлюють готовність засобів вимірів до 

виконання вимірів і нормованої точності 

47. Стан засобів 

вимірів і іспитів 

uu) Наука про виміри, методи і засоби забезпечення їхньої 

єдності і засоби досягнення необхідної точності 

48. Метрологія vv) Встановлення і застосування наукових і 

організаційних основ, технічних засобів, правил і 

норм для досягнення єдності і необхідної точності 

вимірів 
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Поняття Визначення 

49. Якість у 

прикладному 

значенні 

ww) такі, що пов'язані з діяльністю людини, тобто 

залежать від здібності та відношення людей до 

виконання виробничих функцій: професійна 

майстерність, загально-освітній рівень, 

психологічний склад людини, особиста 

зацікавленість у результатах праці 

50. Суб’єктивні 

фактори 

xx) це конструкція виробу, технічний рівень виробничої 

бази та бази експлуатації, який повинен виповідати 

якості продукції, що використовується, тощо 

51. Об’єктивні 

фактори 

yy) якість виготовлення (якість нормативно-технічної 

документації; якість обладнання та інструментів; 

якість сировини; комплектуючих виробів; якість 

праці робітників, дотримання технологічних режимів 

праці). 

52. До першої групи 

факторів 

належить 

zz) економічна ефективність (у тому числі ціна), 

матеріальна зацікавленість робітників, санкції за 

випуск продукції низької якості 

53. До стимулюючих 

факторів 

належить 

aaa) Об'єктивна особливість продукції, що може 

проявлятися при створенні, експлуатації або 

споживанні продукції 

54. Властивості 

продукції 

bbb) Відносна характеристика якості продукції, що 

ґрунтується на порівнянні значень оцінюваних 

показників якості продукції з базовими значеннями 

відповідних показників 

55. Рівень якості 

продукції 

ccc) сукупність організаційної структури, методик, 

процесів і ресурсів, необхідних для здійснення 

загального керівництва якістю 

56. Система якості ddd) постійний, планомірний процес впливу на всіх 

рівнях на фактори й умови, що забезпечує створення 

продукції оптимальної якості 

57. Управлінням 

якістю продукції 

eee) Кількісна характеристика однієї або декількох 

властивостей продукції, які характеризують її якість 

58. Показник якості 

продукції 

fff) Якісна або кількісна характеристика яких- небудь 

властивостей або станів продукції 

59. Ознака продукції ggg) це те, що складає сутність речі, продукту або 

явища, тобто, який об’єкт, чим відрізняється один 

об'єкт від іншого 

60. Якість у 

філософському 

смислі 

hhh) це здатність продукції задовольняти потреби 

відповідно до призначення 

 


