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Перелік 

компетентностей 

та результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

1. Знання та розуміння предметної області і 

професійної діяльності: 

- набути знання наукових, технічних, 

організаційних та правових основ метрологічного 

забезпечення вимірювання та засобів вимірювання на 

етапах випробування та експлуатації цих засобів; 

-  вміти кваліфіковано застосувати нормативно-

технічні документи; здійснити їх метрологічну 

експертизу; правильно сформулювати і поставити 

завдання на повірку, виконувати експериментальні 

дослідження та повірку засобів вимірювання; творчо 

застосовувати нові підходи до метрологічного 

забезпечення, робити висновки на основі отриманих 

результатів про якість вимірювання і стан 

метрологічного забезпечення. 

2.     Здатність використовувати нормативно-технічну 

і довідкову документацію, обчислювальну техніку для 

визначення раціональних способів виконання вимірю-

вань та впроваджувати сучасні системи вимірювань та 

обробки результатів. 

3.     Застосовувати сучасні вимірювальні прилади та 

технології при проектуванні об’єктів інфраструктури 

залізничного транспорту; розраховувати характерис-

тики об’єктів залізничного транспорту та визначати 

похибки систем технічного вимірювання 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

Вища математика, фізика, теоретична механіка, опір 

матеріалів, загальний курс залізниць, інженерна 

графіка, матеріалознавство,     
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дисципліни 

Основні теми 

дисципліни 

1. Метрологія: історичний екскурс про розвиток 

метрології, значення метрології для науково-

технічного прогресу в залізничній  галузі. 

Закон України «Про метрологічну діяльність». 

2. Фізичні величини: основні поняття та визначення, 

фізичні величини та їх одиниці, міжнародна 

система вимірювання одиниць; 

3. Вимірювання: принципи та методи вимірювання: 

основні поняття та класифікація, значущість 

вимірювань. 

4. Засоби вимірювань, види та класифікаційні ознаки, 

вимірювальні прилади 

5. Схеми вимірювальних приладів та їх системи: 

аналогові та цифрові вимірювальні прилади, їх 

характеристики та класифікація за метрологічними 

характеристиками  

6. Похибки вимірювання фізичних величин: 

випадкові та істинні похибки, математична обробка 

результатів вимірювань. 

7. Метрологічна повірка засобів вимірювальної 

техніки, методи метрологічної повірки, 

метрологічна повірка приладів прямого 

перетворення. 

8. Законодавчі та нормативні документи в галузі 

повірки промислових вимірювальних пристроїв. 
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