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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Метрологія і стандартизація» (№НП-11 за переліком дисциплін програми 

підготовки) з загальним обсягом 3 кредити (108 годин) відноситься до дисциплін професійно-

орієнтованого циклу. 

Вивченню дисципліни передують: фізика (НФ-05), вища математика (НФ-02), 

теоретична та прикладна механіка (НФ-04). 

 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр 
Разом 

(кред/год) 

Розподіл за видами занять 

(разом годин) 

СРС 

Модульні 

контр. 

роботи 

(кількість) 

Індивід. 

завдання 

Вид 

семест. 

атест. 
лекції практичні/ 

семінарські 

лабор./ 

комп. 

практ. 

5 3 (108) 36 9 - 63 1 - залік 

 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Дисципліна «Теоретичні основи формоутворення» є однією із спеціальних дисциплін і 

має безпосередню задачу прищеплення знань, умінь і практичних навичок методів вимірювань 

та правил оброблювання експериментальних результатів, представлення результатів 

вимірювань, методів та організації контролю якості на виробництві. Засвоєння курсу забезпечує 

оволодіння такими уміннями: 

- спираючись на вимоги сертифікації продукції, використовуючи технологічну 

документацію, за допомогою відповідних правил визначити необхідні  види контролю: 

вхідного, операційного, кінцевої продукції (ПФ.Д 2.05 ПР.О 2.05.01); 

- спираючись на постійний контроль засобів вимірювань на відповідність установленим 

нормам точності проаналізувати причини порушень технологічного процесу та запобігти 

перевитратам сировини і енергії, пов‘язаним із станом контрольно-вимірювальних 

приладів (ПФ.Д 2.05 ПР.О 2.05.03); 

- здійснити контрольні вимірювання  витрат сировини, матеріалів, електроенергії та 

палива, параметрів технологічних процесів        (ПФ.С. 4.02 ПП.Р 4.02.01); 

- спираючись на державні стандарти, технічні умови і нормативні документи з 

використанням необхідних засобів і відомих процедур визначити види браку проміжної і 

готової продукції (ПФ.С. 4.02       ПП.О 4.02.03); 

- використовуючи відомі правила метрології оцінити основні похибки вимірювань 

обраних методик та приладів (ПФ.Д 5.02 ЗП.Н 5.02.01); 

- використовуючи методики статистичних розрахунків, виконати первинну обробку 

результатів експериментів: визначення середнього, дисперсії, грубих помилок, тощо 

(ПФ.Д 5.02 ЗП.Н 5.02.02); 

- використовуючи відомі математичні і графічні методи, виконати вторинну обробку  

експериментальних даних: визначити похідні, представити дані у табличній, графічній 

формі і т. і. (ПФ.Д 5.02  ЗП.Н 5.02.03); 

IV. Зміст дисципліни 

Розділ 1. Статистична обробка даних. 

Предмет, завдання та основні поняття метрології. Систематичні похибки вимірювань. 

Випадкові похибки вимірювань. Оброблення експериментальних даних при обмеженому числі 

спостережень. Оброблення результатів спостережень, які містять грубі промахи. Округлення 

результатів вимірювань. Оброблення результатів нерівноважних спостережень. Оброблення 

результатів посередніх (непрямих) вимірювань. Побудова графічних залежностей.  

 Розділ 2. Метрологія і сертифікація. 



Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць. Засоби вимірювань. Методи 

вимірювань. Методи стандартизації та їх застосування у промисловості. Заводська 

стандартизація. Система стандартів нормативно-технічної документації і управління 

виробництвом. Стандартизація і контроль в ливарному виробництві. Стандартизація та 

уніфікація технологічного оснащення. Статистичний приймальний контроль. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. Перед читанням 

лекцій з дисципліни в кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для 

самостійної роботи, план-графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 

Основна література: 

1. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. – М.: Издательство стандартов, 1995. – 

335 с. 

2. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 304 с. 

3. Таньигин В.А. Основы стандартизации и управление качеством. – М.: Издательство 

стандартов, 1984. – 208 с. 

4. Купреков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. – М.: Высшая 

школа, 1991. – 304 с. 

5. Дробязко В.Н., Дорошенко С.П., Пиковский В.С. Стандартизация в литейном 

производстве. – К.: КПИ, 1990. – 59 с. 

6. Рябчій В.А., Рябчій В.В. Теорія похибок вимірювань: Навч. посібник. – 

Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – 166 с. 

 Індивідуальне консультування проводиться кожного кожного тижня згідно з розкладом. 

 

VI. Мова 
Дисципліна викладається українською мовою. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
 Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і модульні контрольні 

роботи, які передбачені планом-графіком самостійної роботи. 

 

VIIІ. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності з Положенням про систему 

підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг 

підраховується після кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. 

Рейтинг по дисципліні (РД) розраховується за 100-більною шкалою і формується як сума 

балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів, 

виконанні та захисті практичних робіт, вирішення завдань із самостійної роботи студента, 

заохочувальних балів, а також балів, набраних на заліку. 

Студенти, які мають рейтинг не нижче 60 балів, звільняються від складання заліку. У 

цьому випадку при розрахунку рейтингу отримана автоматично оцінка (А, В, С, D, E) 

вважається заліковою. При бажанні отримати більш високу оцінку студент складає залік на 

загальних підставах. 

Студенти, які набрали від 40 до 59 балів, оцінка «FX», повинні підвищити рейтинг до 60 

балів, після чого здають залік на загальних підставах. Студенти, які мають менше 40 балів, до 

заліку не допускаються і отримують оцінку «F». 

 

ІХ. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


