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Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній 

діяльності. 

2. Здатність застосовувати методи та засоби технічних вимірювань, 

технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи при 

технічній діагностиці пристроїв та систем керування рухом поїздів. 

3. Здатність приймати активну участь у наукових дослідженнях та 

експериментах, аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі 

існуючих наукових концепцій окремі явища і процеси у професійній 

діяльності з формулюванням аргументованих висновків. 

4. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи при зборі, 

систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної інформації, 

підготовці оглядів, анотацій, складання рефератів, звітів та бібліографії 

по об’єктах дослідження; брати участь в наукових дискусіях і 

процедурах захисту наукових робіт різного рівня та виступів з 

доповідями та повідомленнями по тематиці проведених досліджень; 

володіти способами поширення і популяризації професійних знань, 

проводити навчально-виховну роботу з учнями. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. Вища математика 

2. Фізика 

3. Комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики  

Основні теми дисципліни 1 Основні поняття і визначення 

     Основні поняття про вимірювання.  Інструментальні похибки. Похибки  

      засобів вимірювальної техніки.  

2 Види вимірювань 

    Фізична величина і її вимір. Класифікація вимірювань. 

3 Похибки вимірювань 

      Абсолютна і відносна похибка. Класифікація похибок. Класифікація  

       систематичних похибок. 

4 Обробка результатів вимірювань 

     Прямі вимірювання. Випадкові похибки. Систематичні похибки. 

     Приклади. Сумарні похибки. 
5 Непрямі вимірювання 

    Загальний випадок.  Окремі випадки. 

6 Правила надання результатів вимірювання 
7 Перевірка наявності зв'язку між вимірюваними показниками 

     Критерії перевірки статистичних гіпотез: критерій Пірсона, t-критерій,  

     критерій Фішера та інш. 

8 Оцінка параметрів спільних вимірів 

    Поняття про завдання оцінки параметрів спільних вимірів. 

    Про методи найменших квадратів (МНК). 

    Екстремум функцій багатьох змінних. Необхідні і достатні умови.   

9 Застосування методу найменших квадратів 

     Об'єднання результатів вимірів. МНК при пропорційній залежності.   МНК в  

     разі лінійної залежності. МНК при нелінійної залежності. Деякі особливості  

      застосування МНК. 



10 Правила по обробці результатів спільних вимірювань 

11 Оформлення результатів вимірювань 

 

Практичні заняття 

Інструментальні похибки. Похибки прямих вимірювань. Похибки непрямих 

вимірювань. Обробка результатів вимірювань. 
Обробка спільних вимірів. Застосування методу найменших квадратів. Подання 

експериментальних даних у вигляді таблиці.   Графічне представлення 

експериментальних даних. 
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