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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Навчальна дисципліна "Метрологія і стандартизація" займає важливе місце в 

формуванні спеціалістів в галузі будівництва. Вимірювання є одним із найважливіших 

шляхів пізнання природи людиною. Воно дає кількісну характеристику навколишньому 

світу, розкриває діючі в природі закономірності. В даному курсі передбачається вивчення 

інструментів і приладів вимірювання будівництва  різних будівель і споруд в різні періоди 

часу. Усе більшу роль відіграють вимірювання у виробництві. Самі технологічні процеси 

зараз значною мірою складаються з вимірювальних операцій, питома вага яких усе більш 

зростає завдяки автоматизації і роботизації.  

Будь - який технологічний процес характеризується великою кількістю параметрів, 

які змінюються в широких межах. Для підтримки формального режиму технологічного 

процесу необхідно вимірювати його параметри. Поряд з цим, чим достовірніше 

виконуються вимірювання технологічних параметрів, тим вище якість продукції, що 

випускається.   

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

5 семестр 

Модуль 1. «Фізичні величини та системи їх одиниць» 

Тема 1. Вступ. 

Загальні  відомості 

про метрологію   

2/2 Знати основні 

етапи формування 

метрології як 

науки, а також 

вчених, які стояли 

у її витоків. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Тема 2. Фізична 

величина. Система  

одиниць фізичних 

величин 

4/4 Знати визначення 

основних фізичних 

величин, які 

використовуються 

в будівництві, 

згідно системи SI 

Здача 

лаб. роботи. 

 

 

Розв’язок 

задачі 

5 

 

 

 

 

3 

Тема 3. Види та 

методи 

4/4    
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вимірювання 

Тема 4. 

Планування та 

організація 

вимірювань 

4/4 Вміти 

застосовувати 

планування 

вимірювань та їх 

організацію в 

умовах реальних 

будівельних робіт 

Здача 

лаб. роботи. 

 

 

 

Розв’язок 

задачі 

5 

 

 

 

 

 

3 

Тема 5. 

Метрологічні 

забезпечення 

виробництва 

2/2 Знати основні 

вимірювальні 

прилади для 

статичних 

випробувань і 

вміти їх 

застосовувати на 

практиці 

Здача 

лаб. роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язок 

задачі 

5 
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Тема 6. Нормовані 

метрологічні 

характеристики 

засобів вимірювань 

2/2 Знати нормовані 

метрологічні 

характеристики 

засобів 

вимірювань, які 

використовуються 

в будівництві 

 5 

Модуль 2. «Похибка вимірювань та їх вплив на якість продукції» 

     

Тема 7. 

Статистичний 

аналіз і оцінка 

похибок 

вимірювання, види 

похибок 

вимірювання 

4/4 Вміти 

застосовувати 

статистичний 

аналіз до 

результатів 

вимірювання з 

певною 

достовірністю. 

Відрізняти 

абсолютну похибку 

від відносної. 

Здача 

лаб. роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язок 

задачі 

5 
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Тема 8. Оцінка 

похибок при 

вимірюванні 

параметрів 

середовищ в 

техніці 

теплогазопостачан

ня та вентиляції 

2/2 Вміти зробити 

оцінку похибок 

вимірювання 

параметрів 

середовищ в 

техніці 

газопостачання та 

вентиляції, яка 

використовується в 

будівництві 

Здача 

лаб. роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язок 

задачі 

5 
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Тема 9. 2/2 Знати, що якість  5 
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Управління якістю 

продукціїЇ 

будівельної 

продукції 

формується при: 

- розробці 

нормативної 

документації; 

- проектуванні 

об‘єктів; 

- виготовленні 

матеріалів, виробів, 

деталей і 

конструкцій; 

- виконанні 

будівельних робіт 

Тема 10. 
Економічна 

ефективність 

стандартизації 

2/2 Розуміти поняття 

стандартизація як 

основу якості в 

будівництві. Знати 

основні її 

принципи і методи, 

а також категорії та 

види стандартів в 

будівництві. 

 5 

Тема 11. 

Організаційно – 

правові основи 

стандартизації 

2/2 Знати систему 

стандартів в 

будівництві, а 

також порядок їх 

розробки, 

затвердження та 

впровадження.  

 5 

Всього за 4 семестр 70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсовий проект, 

лабораторні роботи повинні мати коректні текстові посилання 

на використану літературу та відповідати завданню на 

виконання 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


