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Метрологія та стандартизація
Наглядово-профілактичної діяльності та пожежної
автоматики
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
(курсант) повинен:
знати:
- основні поняття метрології, стандартизації та
сертифікації;
- види та методи вимірювань;
- основи теорії похибок вимірювань;
- вимоги
до метрологічного забезпечення та
проведення метрологічної перевірки;
- основні принципи та об’єкти стандартизації;
- структуру та основні положення національної
системи стандартизації;
- категорії нормативних документів зі стандартизації
та види стандартів;
- принципи державного нагляду за дотриманням
стандартів;
- основні положення державної системи сертифікації
продукції (УкрСЕПРО).
вміти:
- обґрунтувати вимоги до метрологічного забезпечення
та проведення метрологічної перевірки;
- вирішувати задачі організації робіт зі стандартизації;
- доводити доцільність державного нагляду за
дотриманням стандартів;
- розподіляти категорії нормативних документів зі
стандартизації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є стан
нормативно-технічних комплексів, їх ієрархія і структура,
вимірювання і методи дослідження.
Метою навчальної дисципліни “Метрологія та
стандартизація” є надання цілісного уявлення про стан
нормативно-технічних комплексів, їх ієрархію і
структуру, вимірювання і методи дослідження, а також
формування практичних навичок сертифікаційних
досліджень. Дисципліна покликана надати знання
правових, організаційних та методичних основ
метрології,
стандартизації
та
сертифікації
на
національному, регіональному та міжнародному рівнях.
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Методи і критерії
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Рекомендована література:

• усне опитування, практичні завдання;
• підсумковий контроль (контрольний захід - екзамен):
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