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І. Загальні відомості 

 Кредитний модуль ЗП-03 ―Стандартизація, метрологія та контроль якістю продукції‖ (2,5 кредитів ECTS) 

забезпечує базову підготовку в сфері метрології, стандартизації, сертифікації продукції, взаємозамінності, 

технічних засобів вимірювань властивостей матеріалів, перевіряння якості, систем якості та контролю якості як 

основи підвищення ефективності виробництва та випуску конкурентноспроможної продукції в умовах ринкової 

економіки.   

Курс дисципліни складається з двох структурно та логічно пов`язаних частин: 

1. Стандартизація, метрологія і якість продукції. 

2. Управління якістю продукції. 

Вивчення дисципліни відбувається після засвоєння загальноосвітніх курсів ―Математика‖, ―Фізика‖, ―Хімія‖ та 

спеціальних дисциплін ―Матеріалознавство‖, ―Термічна обробка‖, ―Механічні властивості‖, ―Фізичні методи 

дослідження‖, ―Організація виробництва‖ та є логічним розширенням вищевказаних дисциплін, забезпечуючи 

поглиблене нормативно-технічне обґрунтування технологічних процесів та їх організації. 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою курсу ―Стандартизація, метрологія та контроль якістю продукції‖ є вивчення теоретичних основ 

метрології і стандартизації як основи формування якості продукції, набуття студентами знань стосовно 

основних принципів, структури та правил державної системи сертифікації, порядку проведення сертифікації 

продукції та систем якості, а також вивчення основ управління якістю продукції, включаючи вивчення засобів 

та методів практичного контролю якості продукції та управління технологічними процесами  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

- знати основні поняття та термінологію в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості 

продукції; 

- знати основні метрологічні правила, вимоги та норми в галузі взаємозамінності та технічних вимірювань; 

- знати діючі системи державних і міжнародних стандартів та нормативно-технічних документів зі 

стандартизації, сертифікації та контролю якості;    

- оволодіти теоретичними та практичними знаннями з питань контролю та управління якістю продукції, 

методів контролю якості, аналізу та регулюванню точності і стабільності технологічних процесів виробництва та 

обробки матеріалів. 

IV. Зміст кредитного модуля 

   Тема 1. Вступ.  

Основні етапи розвитку метрології та стандартизації, їх роль в суспільстві, науці, промисловому виробництві 

металопродукції.  

Тема 2.1. Метрологія. Основні поняття та завдання. Фізичні величини. Основні та похідні величини. Система 

одиниць. Міжнародна система одиниць (СИ). 

Тема 2.2. Методи та засоби вимірювань. Класифікація вимірювань. Забезпечення єдності вимірювань. 

Метрологічні характеристики засобів вимірювань та їх нормування. Міри, вимірювальні прилади. Шкала 

вимірювань. 

Тема 2.3. Класи точності засобів вимірювання. Позначення класів точності. Засоби вимірювання в техніці та їх 

вибір. Еталони. Міжнародні еталони одиниць фізичних величин. 

Тема 2.3. Основні поняття теорії похибок вимірювання. Причини виникнення похибок. Систематичні і випадкові 

похибки. Джерела похибок, засобі їх уникнення. Відтворюваність вимірювань. 

Тема 2.3.  Обробка результатів вимірювань. Гарантійний інтервал, поняття дисперсії. Середньоквадратичне 

відхилення. Гранична похибка. Похибка засобів технічних вимірювань. Способи вилучення систематичних 

похибок. Вилучення грубих похибок результатів вимірювання. 

Тема 3.1. Державна метрологічна служба України. Державна служба стандартних зразків. Державні наукові 

метрологічні центри. Відомча метрологічна служба.  



Тема 3.2. Науково-методичні основи стандартизаційної діяльності. Методи стандартизації: уніфікація, типізація, 

агрегатування. Комплексна стандартизація. Категорії та види стандартів. 

Тема 3.2. Законодавча стандартизація. Міжнародна стандартизація та міжнародне співробітництво в області 

стандартизації. Порядок та узгодження стандартів. 

Тема 4.1. Кваліметрія. Якість та сертифікація продукції. Поняття та терміни: якість, показники якості. Одиничні та 

комплексні показники якості: принципи комплексування. Вимірювання якості: інструментальний, експертний, 

соціологічний засоби. 

Тема 4.1. Сертифікація продукції. Поняття та терміни. Системи сертифікації. Міжнародні системи якості і 

сертифікації продукції (ISO 9001). 

Тема 5.1. Управління якістю продукції. Організаційні принципи контролю і управління якістю продукції. Категорії 

якості. Принципи формування якості продукції. Державні та недержавні органи управління якістю продукції на 

Україні. 

Тема 5.1. Статистичні методи контролю якості продукції. Поняття точності і стабільності технологічного процесу. 

Основні характеристики точності і стабільності технологічного процесу.  

Тема 5.2.  Статистичний приймальний контроль. Плани контролю: одноступеневий, багатоступеневий, 

послідовний. Стандартизація статистичних методів контрольних випробувань виробів і їх використання в 

інженерному матеріалознавстві. 

Тема 5.3.  Методи контролю якості матеріалів. Класифікація методів контролю якості матеріалів. Дефекти, їх види 

та вплив на працездатність деталей машин та механізмів, джерела виникнення. Методи контролю: руйнівні та 

неруйнівні. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

При вивченні матеріалу кредитного модуля застосовується  як традиційний підхід при проведенні 

відповідних аудиторних занять, так і дистанційні методи навчання  для  самостійної роботи  студентів. 

Теоретичний матеріал викладається у вигляді аудиторних лекцій із застосуванням (при  наявності)  

технічних  засобів  для відображення структурних схем та діаграм. 

Лабораторні роботи виконуються спочатку  на  віртуальних,  а потім на відповідних реальних приладах у 

навчальній лабораторії з обов‘язковим допуском до роботи, захистом результатів виконання індивідуального 

завдання для кожного зі студентів та підготовленого звіту.   

Для підготовки до занять та вивчення  матеріалу при самостійній роботі студенти можуть використовувати 

літературу, що знаходиться в НТБ  НТУУ  "КПІ",  а також електронні матеріали, розміщені в мережі Internet. 
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 Індівідуальні консультації проводяться у відповідності з розкладом консультацій викладачів кафедри один раз на 

тиждень. 

VI. Мова 

 Мова викладання  - українська, російська. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

 В якості семестрових індивідуальних завдань студенти з метою подальшого вивчення та закріплення 

теоретичних знань з дисципліни готують реферати. Темами рефератів є розкриття сучасного стану в галузі  

стандартизації, сертифікації та розвиток систем управління якістю в матеріалознавстві та 

машинобудуванні. 

VIII. Методика оцінювання 

Успішність вивчення кредитного модуля дисципліни оцінюється сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою 

(RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та відповідні рівні наведено в Положенні про рейтингову систему 

оцінки успішності студентів, яке ухвалюється на засіданні кафедри. 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється відповідно до  існуючого  порядку  

в  деканаті ІФФ.   

http://www.aup.ru/books/m93

