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Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Взаємозаміна, стандартизація та технічні вимірювання,  
3 кредити  ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладачів  

Байдак Сергій Юрійович, ст. викл., кафедри 
«Проектування і будівництво доріг»,  
тел. (056) 373-15-48, proectbud@gmail.com 
Гаврилов Максим Олексійович, асистент, кафедра 
«Проектування і будівництво доріг»,  
тел. (056) 373-15-48, proectbud@gmail.com 

Семестр у якому можливе  
(планується) вивчення 
дисципліни 

7 семестр, ОС «бакалавр» 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується 

ННЦ «ОБД», ОП «Залізничні споруди та колійне 
господарство» 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Здатність використовувати нормативно-технічну та 
довідкову документацію, обчислювальну техніку для 
визначення раціональних способів виконання вимірювань; 
впроваджувати сучасні системи вимірювань та обробки 
результатів. 
Зрозуміло доносити власні висновки; застосовувати 
сучасні вимірювальні прилади та технології для 
проектування об’єктів інфраструктури залізничного 
транспорту; розраховувати характеристики об’єктів 
залізничного транспорту та визначати ймовірні похибки 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Загальний курс залізниць, Інженерна геодезія, Математика, 
Фізика 

Основні теми дисциплін  16 годин лекцій, 16 годин практичних занять, 58 годин 
самостійна робота, залік. 
Основні теми лекцій: 
Забезпечення якості 
Класифікація та основні характеристики вимірювань 
Еталони 
Похибки вимірювань 
Стандартизація та сертифікація 
Державна і відомча метрологічні служби 
Основні теми практичних занять: 
Якість виробів та методи її оцінки 
Основні, додаткові та складені одиниці вимірювань 
Засоби вимірювальної техніки 
Вимірювання розмірів верхньої будови колії  
Стандарти у колійному господарстві залізниць 
Завдання для самостійної роботи: 
Міжнародне метрологічні організації  
Єдина системи конструкторської документації  
Основні положення державної системи сертифікації  
 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової літератури  

Основна 
1. Цюцюра С. В. Метрологія, основи вимірювань, 



стандартизація та сертифікація [Текст]/С. В. Цюцюра, 
В. Д. Цюцюра, - К.: ”Знання”, 2005. – 272 с. 

2. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері 
охорони довкілля [Текст] навчальний посібник – К.: 
”Знання”, 2007. – 199 с. 

3. Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету 
Міністрів України/Голос України. – 1993 - № 99 (599) – 
29 травня. 

4. О метрології та метрологічної діяльності: закон 
України/11.02.1998р. № 113/98 – ВР:/Держава і 
право/13.03.1998р. № 48 (1798). 

Додаткова 
5. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и 

сертификация [Текст]: учебник /      И. М. Лифиц – М.: 
ЮРАЙТ – издат., 2004, - 335 с. 

6. Штангенциркуль путевой типа ПШВ [Текст]: 
Паспорт/Кировский инструментальный завод ”Красный 
инструментальщик” – 1988, - 15 с. 

7. Шаблон путевой типа ПШ-1520 [Текст]: Руководство 
по эксплуатации ННШК -  2003, - 12 с. 

8. Стандарти з організації навчального процесу. Загальні 
вимоги до дипломних проектів. СО ВНЗ – ДНУЗТ – 
3.05.2011. Дніпропетровськ, 2011. 

 


