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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Метрологія, стандартизація та 

сертифікація» (МСС) охоплює теоретичні і практичні компоненти, поняття, правові норми, 

вимоги і правила, а також комплекс організаційних, технічних і спеціальних заходів і 

засобів, спрямованих на здатність розв’язувати складні завдання проектування 

технологічного обладнання і загальні проблеми машинобудування.  

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі цивільної безпеки 

зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» здатних оволодіти компетентностями, потрібними 

для створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, 

забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні 

ситуації та ліквідацію їх наслідків 

Підготовка освітньо-професійних кадрів, які здатні здійснювати виробничо-

організаційну управлінську та інноваційну діяльність, пов’язану з експлуатацією, 

ремонтом обладнання та устаткування підприємств машинобудівних галузей 

промисловості і АПК; проєктноконструкторську, навчально-методичну та науководослідну 

діяльність у проєктних організаціях.  

Метою дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (МСС) є 

здобуття теоретичних знань і практичних навичок використання і дотримання вимог 

комплексних систем загально технічних стандартів, виконання точностних розрахунків з 

вибору посадок типових з’єднань, метрологічного забезпечення при виготовленні, 

експлуатації і ремонті сільськогосподарської техніки. 
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Завдання дисципліни є: надати інформацію об основах метрології і метрологічном 

забеспеченні; надати інформацію про національну стандартизацію в Україні, порядок 

застосування стандартів; навчити основам теорії взаємозамінності і системи длпусків і 

посадок ISO; надати методики розрахунку і вибору посадок типових з’єднань деталей 

машин; навчити обирати засоби вимірювань в залежності від необхідної точності обробки 

деталей; надати необхідні знання та вміння у використанні засобів вимірювання; подати 

правила позначення норм точності на креслениках; навчити контролювати деталі за їх 

геометричними розмірами і відповідності технічним вимогам; надати інформацію об 

основах сертифікації. 

 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціаль

ність 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

263 

Цивільна 

безпека 

ЗК6. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК11. Здатність 

оперувати 

фізичними та 

хімічними 

термінами, 

розуміти сутність 

математичних, 

фізичних та 

хімічних понять 

та законів, які 

необхідні для 

здійснення 

професійної 

діяльності. 

ФК7. Здатність до аналізу й 

оцінювання потенційної 

небезпеки об’єктів, 

технологічних процесів та 

виробничого устаткування для 

людини й навколишнього 

середовища. 

ФК12. Готовність до 

застосовування та експлуатації 

технічних систем захисту, 

засобів індивідуального та 

колективного захисту людини 

від негативного впливу 

небезпечних чинників 

надзвичайної ситуації, дії 

небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників.  

ФК13. Здатність до організації 

безпечної експлуатації техніки, 

устаткування, спорядження у 

сфері професійної діяльності, 

створення безпечних і 

здорових умов праці.  

ФК16. Здатність до читання та 

виконання ескізів та креслень, 

застосування комп’ютерної 

графіки в сфері професійної 

діяльності. 

РН2. Розробляти та використовувати 

технічну документацію, зокрема з 

використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

РН14. Ідентифікувати небезпеки та 

можливі її джерела, оцінювати 

ймовірність виникнення небезпечних 

подій та їх наслідків. 

РН18. Аналізувати і обґрунтовувати 

інженернотехнічні та організаційно-

технічні заходи щодо цивільного 

захисту, техногенної та промислової 

безпеки на підприємствах, в 

організаціях, установах та на 

небезпечних територіях. 

РН23. Працювати з різними 

джерелами інформації на фізичних і 

електронних носіях, зокрема, 

іноземною мовою. РН24. 

Демонструвати достатні знання 

законів вищої математики, фізики, 

електротехніки, технічної механіки, 

механіки рідини та газів, методів і 

технологій у сфері цивільного 

захисту та охорони праці, 

використання яких надасть 

можливість розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми. 
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Орієнтовний перелік тем лекцій 

1.  Метрологія – наука про вимірювання 

2. Система допусків і посадок ISO  

3. Точність обробки  

4. Норми точності  

5. Взаємозамінність типових з’єднань.  

6. Національна система стандартизація України  

7. Міжнародна стандартизація серії 9000 «Управління якістю». Сертифікація продукції 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

 

1. Класифікація засобів і методів вимірювання 

2. СДП ISO. Користування таблицями СДП. 

3. Контроль деталей калібрами 

4. Вимірювання штангенінструментами. 

5.  Вимірювання мікрометричним інструментом. 

6.  Вимірювання індикаторними інструментом. 

7.  Вибір універсальних вимірювальних засобів. 
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