
Метрологічне забезпечення якості продукції 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Метрологічне забезпечення якості продукції» є важливим для 

вивчення, тому що знання про метрологічне забезпечення якості продукції, 

ознайомлення із методами та засобами метрології, які дозволяють перевірити 

істинність інформації метрологічними експериментами, потрібні при вивченні 

профілюючих дисциплін та написання магістерської роботи, надає огляд 

майбутньої професійної діяльності.  

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності 

студентів:  

1. Ціннісно-смислову компетентність (формування та розширення 

світогляду студента в області метрологічного забезпечення; здатність вільно 

володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти науково-технічну 

документацію державної метрологічної системи України, міжнародні та 

міждержавні рекомендації та настанови за спеціальністю.);  

2. Загальнокультурну компетентність (здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя.  

3. Навчально-пізнавальну компетентність (формування у студента 

зацікавленості про стан, перспективи розвитку та актуальні проблеми 

сучасного метрологічного забезпечення, їх використання з метою розвитку 

креативної складової компетентності; здатність виконувати функції і 

вирішувати завдання, пов’язані з упровадженням нових засобів вимірювальної 

техніки; новими методами вимірювань, випробувань і контролю, 



метрологічної атестації; аналізом причин виникнення браку і розробленням 

засобів з покращення якості продукції; організацією виробництва згідно з 

міжнародними стандартами; здатність магістра формувати цілі дослідження, з 

метою їх вирішення, вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях в 

контексті метрології, стандартизації та сертифікації);  

4. Інформаційну компетентність (розвиток вмінь студента до 

самостійного пошуку, аналізу, структурування та відбору потрібної 

інформації в області метрології, стандартизації та сертифікації за допомогою 

сучасних інформаційних технологій)  

5. Комунікативну компетентність (навички спілкування, включаючи 

усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із 

поширених європейських мов в області метрології, стандартизації та 

сертифікації. Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах).  

6. Компетентність особистісного самовдосконалення (елементи 

фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної 

саморегуляції та самопідтримки; Здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. Уміння організації власної діяльності та ефективного 

управління часом. Підтримка постійної жаги до самовдосконалення та 

самопізнання, шляхом постійного пошуку нетрадиційних підходів до проблем 

в галузі метрології, стандартизації та сертифікації. Здатність застосовувати 

знання на практиці). 


