
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 
2. Назва: Метрологія і стандартизація 

3. Тип: обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4. 

8. Прізвище, ініціали лекторів: Савицький В.В., к. т. н., доцент кафедри 

промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, Косінов В.П., 

к.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи. 

9. Результати навчання: Після вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  

- державну систему нормативних документів, класифікацію нормативних 

документів в галузі будівництва та цивільної інженерії, водного 

господарства, комунального міського господарства; 

- методи і засоби технічних вимірювань у галузі будівництва та цивільної 

інженерії; 

- основи теорії вимірювань, методи оцінки якості технічних вимірювань. 

вміти: 

- вести пошук потрібних нормативних документів в системі стандартизації 

України та користуватися ними; 

- вибирати і використовувати в польових і лабораторних умовах засоби 

вимірювання довжин ліній, кутів, площ, об’ємів, лінійних, кутових 

переміщень і деформацій, міцності матеріалів, швидкостей і витрат води у 

відкритих водотоках та закритих трубопровідних системах, 

температури,тиску та інших параметрів, а також оцінювати точність 

вимірювань. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні  

      заходи. 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: 
- Вища математика; 

- Інженерна геодезія; 

- Фізика; 

- Хімія; 

- Технічна механіка рідин та газів; 

- Будівельне матеріалознавство. 

12. Зміст дисципліни: Тема 1. Основи стандартизації. Державна система 

стандартизації України. Тема 2. Стандартизація в галузі будівництва та 

цивільної інженерії. Тема 3. Теоретичні і методичні основи стандартизації. 

Методи стандартизації. Тема 4. Елементи системи якості, система розробки і 

поставки продукції на виробництво. Тема 5. Економічна ефективність 

стандартизації. Тема 6. Метрологія та державна система забезпечення єдності 

вимірювань. Тема 7. Основи технічних вимірювань. Тема 8. Метрологічне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



забезпечення будівельного виробництва. Тема 9. Засоби вимірювань у галузі 

цивільної інженерії. Тема 10. Неруйнівні методи контролю якості виготовлення 

та випробувань конструкцій будівель і споруд. Класифікація неруйнівних 

методів. Тема 11. Статистичний аналіз і оцінка похибок вимірювань. 

 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: 

Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2006. – 324 с. 

2. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, 

управління якістюі сертифікація: Підручник. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 560 с. 

3. Вахненко П.Ф. та ін. Метрологія, стандартизація, контроль якості та 

випробування в будівництві. – Полтава: ПДТУ ім. Ю. Кондратюка, 2000. – 

224 с. 

4. Караван В.В.Метрологія і стандартизація. Навчальний посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2011. – 101 с. 

5. Косінов В.П., ОрловВ.О. Метрологія і стандартизація. Інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2007. – 

204 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій; 20 год. лабораторних занять; 78 год. самостійної роботи. Разом 

120 год. 

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, захист лабораторних робіт. 

16. Мова навчання: українська. 

 

      Завідувач кафедри промислового, цивільного 

             будівництва та інженерних споруд                                       Є. М. Бабич 

                                                                                                            д. т. н., професор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 

2. Title: Metrology and standardization 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when studying discipline: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of lecturers: V.V. Savitsky, Candidate of Technical Sciences, 

Associate Professor of the Department of Industrial, Civil Engineering and Engineering 

structures, Kosinov V.P., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Water Supply, Drainage and Drilling affairs. 

9. Results of studies: After studying the discipline, the student must: 

know: 

- the state system of normative documents, the classification of normative documents in 

the field of construction and civil engineering, water management, municipal utilities; 

- methods and means of technical measurements in the field of construction and civil 

engineering; 

- the basis of the theory of measurements, methods for assessing the quality of technical 

measurements. 

be able: 

- to search the necessary normative documents in the system of standardization of 

Ukraine and to use them; 

- to choose and use, in field and laboratory conditions, means of measuring the lengths 

of lines, angles, areas, volumes, linear, angular displacements and deformations, 

material strengths, velocities and flow rates of water in open watercourses and closed 

piping systems, temperature, pressure and other parameters, as well as to evaluate the 

accuracy of measurements. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures. 

11. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: 

- Higher mathematics; 

- Engineering geodesy; 

- Physics; 

- Chemistry; 

- Technical mechanics of liquids and gases; 

- Construction material science. 

12. Contents of the discipline: Theme 1. Fundamentals of standardization. The State 

Standardization System of Ukraine. Theme 2. Standardization in the field of 

construction and civil engineering. Theme 3. Theoretical and methodological bases of 

standardization. Standardization methods. Theme 4. Elements of the system of quality, 

system of development and delivery of products for production. Topic 5. Economic 

efficiency of standardization. Theme 6. Metrology and state system for ensuring unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



of measurements. Theme 7. Fundamentals of technical measurements. Theme 8. 

Metrological support of construction production. Theme 9. Means of measurement in 

the field of civil engineering. Theme 10. Non-destructive methods of quality control of 

manufacturing and testing of constructions of buildings and structures. Classification of 

non-destructive methods. Topic 11. Statistical analysis and measurement of 

measurement errors. 

 

13. Recommended editions: 

1. Bozhenko L.I. Metrology, Standardization, Certification and Accreditation: Teaching 

Manual. - Lviv: The poster, 2006. - 324 p. 

2. Bychkovsky RV, Stolyarchuk P.G., Gamula P.P. Metrology, standardization, quality 

management and certification: Textbook. - Lviv: Publishing House of the National 

University "Lviv Polytechnic", 2002 - 560 pp. 

3. Vakhnenko P.F. etc. Metrology, standardization, quality control and testing in 

construction. - Poltava: PDTU them. Y. Kondratyuk, 2000. - 224 pp. 

4. Caravan V.V. Metrology and standardization. Tutorial. - Rivne: NUVGP, 2011. - 

101 p. 

5. Kosinov V.P., Orlov V.O. Metrology and standardization. An interactive set of 

teaching and methodological support. - Rivne: NUVGP, 2007. - 204 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

lectures – 22 hours; practical classes – 20 hours; independent work – 78 hours. Total – 

120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, individual and group 

research tasks of scientific research, using multimedial tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 1st semester. 

Current control (100 points): testing, protection of laboratory work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

      Head of the Department of Industrial, 

Civil engineering and engineering structures                                        E. M. Babich 

                                                                                                            Dr. Sc., Professor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


