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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=726 

2. Мета та цілі курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення 

студентів спеціальності 152- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка з роллю та 

місцем фахівців даного напряму в сучасних умовах розвитку суспільства та створити основи 

формування науково-професійного світогляду бакалавра спеціальності 152 – Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка.  

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або розширити 

наступні загальні (ЗКх) та фахові (ФКх) компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗК1  Здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузі, відмінної від 

професійної. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з історією метрології та її 

сучасним станом; вивчення принципів нормативного забезпечення метрології; ознайомлення зі 

шляхами  отримання та використання метрологічної інформації. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПР3. Розуміти широкий міждисциплінарний контекст спеціальності, її місце в теорії 

пізнання і оцінювання об’єктів і явищ; 

ПР15. Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в  сталому розвитку 

техніки і технологій, у загальній системі знань  про природу і суспільство. 

У підсумку ЗВО повинні  

знати: основні поняття в області метрології та інформаційно-вимірювальних технологій; 

основні завдання та призначення стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю; 

місце та роль фахівців даного напряму;   

вміти: формулювати основні поняття та визначення в області метрології, правильно 

оформлювати робочу документацію. 

4. Обсяг курсу. 3 кредити  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

лабораторні заняття 14 

самостійна робота (розрахунково-графічна робота, 

підготовка до лаб. занять та ін.) 
60 

5. Пререквізити. – 

 

 

 

 



6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи кількість балів 

Змістовий модуль 1. 0… 15 

1 Підготовленість до лабораторних робіт. 0… 8 

2 Виконання лабораторних робіт. 0… 12 

3 Своєчасність виконання і захист лабораторних робіт. 0… 12 

4 Оформлення презентації та доповідь 0… 28 

Підсумкова сума балів за результатами поточного контролю 0… 60 

Залік 0… 40 

7. Політики курсу – лекції проводяться в предметних аудиторіях кафедри та університету 

з використанням мультимедійних технологій, можливе дистанційне відвідування занять з 

використанням Zoom за умов карантинних обмежень. Особливістю виконання лабораторних 

робіт є застосуванням спеціалізованих лабораторних стендів кафедри електричної інженерії та 

інформаційно-вимірювальних технологій. Підсумки лабораторної роботи підбиваються під час 

її захисту. У відповідності до «Порядку надання дозволу на вільне відвідування занять» 

студенти можуть оформити індивідуальний план роботи. Для допуску до підсумкового 

контролю студенти мають відпрацювати всі лабораторні роботи, виконати розрахунково-

графічну роботу та набрати не менше 20 балів за семестр. 
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