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Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета - формування у студентів знань, умінь і навичок, які спрямовуються на 

забезпечення їх кваліфікованої участі в багатогранній діяльності інженера-
педагога з випуску якісної продукції та підготовки висококваліфікованих робочих 
для різноманітних підприємств.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
 знати:  
- фізичні явища, які лежать в основі використання основних видів та методів 
вимірювання; 
- характер взаємодії фізичного поля або речовини, що використовується при 
конкретному виді вимірювання; 
- класифікацію методів контролю за різними параметрами; 
- способи одержання первинних інформативних параметрів і шляхи їх подальшої 
обробки і візуального представлення; 
- види дефектів промислової продукції, причини їх виникнення і способи 
виявлення й оцінювання; 
- особливості використання основних видів і методів вимірювання в залежності 
від завдань, що стоять перед ним, матеріалу і особливостей конструкції об’єкта 
контролю; 
- основні вимоги, які пред’являються до засобів і методів вимірювання; 
- статистичні методи обробки результатів вимірювань; 
- будову приладів і механізмів, що використовуються для вимірювання; 
- методи обробки результатів контролю. 
           вміти: 
- надавати перелік видів і класифікацію дефектів, які виникають в металевих і 
неметалевих матеріалах, на стадіях виготовлення і експлуатації виробів; 
- пояснювати роль і місце методів та засобів вимірювань в системі контролю 
якості продукції; 
- характеризувати фізичні основи, на яких базується кожний з видів і методів 
контролю; 
- обирати види і методи вимірювань для виявлення конкретних параметрів, 
дефектів і особливостей структури матеріалу об’єкта контролю; 
- порівнювати різні види вимірювань і виявляти їх особливості та ефективність 
використання; 
- визначати структуру і склад приладів, що використовуються при контролі і 
методику їх вибору; 
- проводити статистичний аналіз результатів вимірювань; 
- проводити статистичний аналіз якості продукції; 
- оцінювати параметри точності на кресленнях деталей; 
- конструювати  й правильно розташовувати опорні елементи контрольних 
пристроїв; 
- проектувати вимірювальні пристрої в залежності від сфери їх використання. 
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1. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Методи і засоби вимірювання 
Тема 1. Методи і засоби вимірювання геометричних величин 
Тема 2. Методи і засоби вимірювання механічних величин 
Тема 3. Методи і засоби вимірювання температур 
Тема 4. Методи і засоби вимірювання електричних величин 
Змістовий модуль 2. Статистична обробка результатів вимірювань 
Тема 5. Варіація ознак якості 
Тема 6. Статистична перевірка гіпотез  
Тема 7. Графічні методи статистичного управління якістю 
Тема 8. Контрольні карти 
 

 
Методичне забезпечення 

№ Найменування методичних матеріалів Рік видання 

1 Пащенко Е.А. Навчально-методичний посібник до 
практичних, контрольних і самостійних робіт. 
Харків.:УІПА 

2012 

 
Рекомендована література 

 

№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік  
видання 

Наявність 
в бібл.  

примірн. 

Ел. 
варіан

т 

Код  

1 2 3 5 6 7 

1 
Ансёров М. А. Приспособления 
для металорежущих станков. – 
М. : Машиностроение 

1968 
   

2 
Белоусов А. М. Проектирование 
приспособлений. – М. : «Наука». 

1980 
   

3 
Шишмарев В. Ю. Средства 
измерений. – М. : ИЦ 
«Академия» 

2010 
   

4 

Поліщук Є. С., Дорожовець М. 
М., Яцук В. О. Метрологія та 
вимірювальна техніка. Львів : В-
во «Бескид Біт» 

2003 

   

5 

Захожай В. Б., Чорний А. Ю. 
Статистичне забезпечення 
управління якістю. – К. : Центр 
навчальної літератури 

2005 

   

 


