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1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ У 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Специфіка технологічних процесів видобутку, транспорту, зберігання нафти 

і газу вимагає широкого застосування комплексів нормативних документів в цій 

галузі, сертифікованого обладнання та пристроїв. Дисципліна  «Основи 

метрології, стандартизації та контролю якості в нафтогазовому комплексі» 

призначена для вивчення базових положень метрології, стандартизації і 

сертифікації, базових методів і приладів вимірювання технологічних параметрів і 

величин технологічних процесів видобутку, транспорту, зберігання нафти і газу, з 

метою кваліфікованого відбору і експлуатації технічних засобів вимірювання при 

забезпеченні діючих вимог. Також дана дисципліна передбачає ознайомлення і 

вивчення основних положень контролю якості і технічної діагностики, що 

сприяють забезпеченню належної якості продукції і технологічної безпеки 

обладнання, інструменту та інженерних мереж нафтогазового комплексу у 

відповідності з існуючими нормативними документами. 

Вивчення дисципліни «Основи метрології, стандартизації та контролю якості в 

нафтогазовому комплексі» ставить перед собою таку мету: 

- дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні рекомендації з 

організації заходів з метрології, стандартизації і сертифікації  та проведення 

контролю якості нафтогазового обладнання і продукції; 

- розвивати творче мислення, підвищувати рівень загальної і технічної 

культури студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦІЙ, ЗНАНЬ ТА УМІНЬ 
 

 В результаті вивчення дисципліни «Основи метрології, стандартизації та 

контролю якості в нафтогазовому комплексі» студент повинен знати: 

 - основи метрології і організацію метрологічної служби на Україні та за 

кордоном; 

 - методи вимірювання різних параметрів технологічних процесів; 

 - принцип вибору зразкової апаратури для градуювання і повірки 

промислових приладів і вимірювальних каналів; 

 - методи обробки результатів вимірювань, способи підрахунку і зменшення 

похибок вимірювань; 

 - науково-методичні і організаційні основи стандартизації та сертифікації; 

 - структуру та вимоги до змісту нормативних документів: технічні умови, 

стандарт підприємства. 

 - організацію менеджменту якості на підприємствах нафтогазової галузі; 

  - порядок проведення оцінки якісних параметрів нафтогазового обладнання 

і продукції. 

Повинен вміти: 
 - самостійно підготовити і здійснювати конкретний вимірювальний 

експеримент; 

 - здійснювати елементарну наладку вимірювальних приладів; 

 - проводити повірку приладів, оцінювати її результати; 

 - користуватися правилами побудови схем автоматизації і обґрунтовувати 

вибір регульованих, контрольованих, сигналізованих параметрів; 

 - грамотно користуватися фондом стандартів, проводити кваліфікаційний 

пошук по спеціалізованих питаннях 

- підготовити технічні умови на продукцію чи процес; 

 - застосовувати методики управління якістю і засоби контролю якості  у 

нафтогазовому виробництві. 

 

 
 

 



3. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Склад та структура дисципліни «Основи метрології, стандартизації та 
контролю якості в нафтогазовому комплексі» наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс та семестр за робочим навчальним 
планом 

2 курс,  
3 семестр 

(очна форма 
навчання) 

2 курс,  
3 семестр 

(заочна форма 
навчання) 

Кількість кредитів ECTS 5 5 

Кількість семестрових модулів 1 1 

Повний обсяг часу, год. 150 150 
В тому числі кількість аудиторних 
занять, год. 72 12 

З них, год. 

лекційних 36 6 
лабораторних 36 6 
практичних 
(семінарських) - - 

Види завдань та робіт (РГР, РПР, КР, 
КП) - КР 

Обсяг часу на СРС, год. 78 138 
Індивідуальна робота, год. - - 
Підсумкова форма контролю  
     І – екзамен 
     З - залік 

З З 

 
Дисципліна розподіляється на змістові модулі. Найменування змістових 

модулів та кількість годин (ауд./СРС) на їх опанування відображені у таблиці 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2 – РОЗПОДІЛ ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА МОДУЛЯМИ 
 

№ Найменування змістових модулів 

Кількість годин (ауд. / СРС) 

Лекції Лабораторні 
заняття 

Практичні 
заняття 

(семінарські 
заняття) 

1 2 3 4 5 
Семестровий модуль 1 – Основи метрології, стандартизації та контролю якості в 
нафтогазовому комплексі 

1 Основи контролю та 
інфраструктури якості і 
стандартизації  в нафтогазовому 
комплексі 

18/20 14/18 - 

2 Основи метрології і технічних 
вимірювань в нафтогазовому 
комплексі 

18/20 22/30 - 

Всього: 36/40 36/38 - 
 

3.1 Лекційні заняття 
 
Нижче наведено перелік лекцій відповідно до змістових модулів та тематика 

лекційних занять. Після тематики кожної лекції вказано літературне джерело 
(джерела) із зазначенням сторінок, де викладено відповідний лекційний матеріал. 

 
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

(Основи контролю та інфраструктури якості і стандартизації  в 
нафтогазовому комплексі) 

 
Лекція № 1 (2 год) 

Класифікація методів визначення й нормування показників якості. 
Структурна схема забезпечення якості промислової продукції. Основні види 
пошкоджень матеріалів та виробів. Параметри, що характеризують технічний 
стан виробів. Основні поняття контролю якості матеріалів та виробів. 
(1, розділ 1.1). 
 

Лекція № 2 (2 год) 
Управління якістю. Цикл Демінга. Принципи управління якістю.  Система 
управління якістю в нафтогазовій промисловості (ДСТУ ІSO 9001:2001). 
(1, розділ 1.1). 
 

Лекція № 3 (4 год) 
Класифікація та фізичні основи методів і засобів контролю технічного стану 
матеріалів та виробів. Руйнівні і неруйнівні методи контролю якості. 
Методи контролю геометричних параметрів деталей та виробів. Методи 
виявлення дефектів типу порушення суцільності у матеріалах та виробах. 



Методи визначення фізико-механічних характеристик  матеріалів.  Фізична суть 
і технологія проведення контролю. 
(1, розділ 1.2, 1.6). 
 

Лекція № 4 (2 год) 
Суть та зміст стандартизації. Роль стандартів в економіці країни. 
Стандартизація – як нормативна основа технічного регулювання. Державна 
політика у сфері  національної стандартизації Теоретичні основи 
стандартизації. Нормативні документи. 
(1, розділ 2.1). 
 

Лекція № 5 (2 год) 
Основні стандарти національної стандартизації (ДСТУ 1.0-2003, ДСТУ 1.1-
2001, ДСТУ 1.2-2003). Категорії та види стандартів (ДСТУ, ГСТУ, СОУ, СТП , 
ТУ та ін.). (Закони України: “Про стандартизацію”; “Про підтвердження 
відповідності”; “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”). 
(1, розділ 2.2). 
 

Лекція № 6 (2 год) 
Міжнародна стандартизація та її роль в економічних та технічних 
системах. Міжнародні організації зі стандартизації. Кейси застосування 
стандартів в нафтогазовій галузі. 
(1, розділ 2.3). 
 

Лекція № 7 (2 год) 
Роль і місце сертифікації у забезпеченні промислової безпеки, якості і 
конкурентноздатності продукції і послуг. Цілі сертифікації.  Види 
сертифікатів (сертифікат походження, сертифікат якості, сертифікат 
відповідності). Основні поняття сертифікації (випробування, метод 
випробувань, протокол випробувань, випробувальна лабораторія, відповідність, 
акредитація лабораторії, атестація лабораторії). 
(1, розділ 3.1, 3.4). 
 

Лекція № 8 (2 год) 
Основні операції сертифікації (випробування, атестація виробництва, 
інспекційний контроль).  Сертифікація продукції нафтогазового 
машинобудування за вимогами УкрСЕПРО. Сертифікація персоналу (ОСП. 
Основний принцип створення та функціонування ОСП нафтогазової галузі. 
Загальновідомі міжнародні центри сертифікації персоналу нафтогазової галузі 
IWCF, IADC). Акредитація ОСП у  IWCF, IADC.   
(1, розділ 3.2, 3.3, 3.5-3.8). 
Підсумковий контроль за результатами вивчення змістовного модулю №1.  
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
(Основи метрології і технічних вимірювань в нафтогазовому комплексі) 

 
Лекція № 9 (2 год) 

Роль і значення метрології в науково-технічному прогресі та промисловості . 
Мета і завдання курсу. Закон України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність». Суть, предмет, об’єкт і правові основи метрології. Метрологічна 
служба і метрологічна система України. Міжнародне співробітництво в галузі 
метрологічної діяльності.  
(1, розділ 4.1). 
 

Лекція № 10 (2 год) 
Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць SI. 
Вимірювання: основні поняття і характеристики. Забезпечення єдності 
вимірювань. 
(1, розділ 4.2). 
 

Лекція № 11 (4 год) 
Поняття про похибки вимірювань, класифікація похибок. Випадкові та 
систематичні похибки. Обробка результатів вимірювання (попередня обробка 
результатів вимірювань, врахування граничної похибки, виявлення та виключення 
грубих похибок). 
(1, розділ 4.4). 
 

Лекція № 12 (2 год) 
Засоби вимірювальної техніки. Класифікація засобів вимірювальної техніки. 
Задачі повірок засобів вимірювань. Взірцеві засоби вимірювання і їх вибір для 
повірок робочих засобів вимірювань. Методика проведення повірки засобів 
вимірювальної техніки. 
(1, розділ 4.2). 
 

Лекція № 13 (4 год) 
Основні засоби вимірювальної техніки, які застосовуються в нафтогазовому 
комплексі. Засоби вимірювальної техніки для вимірювання тиску і розрідження.  
Засоби вимірювальної техніки для вимірювання кількості і витрати рідини, пари і 
газів. 
(1, розділ 5.4). 
 

Лекція № 14 (4 год) 
Засоби вимірювальної техніки для вимірювання температури. Засоби 
вимірювальної техніки для вимірювання рівня рідин і сипучих матеріалів.  Засоби 
вимірювальної техніки для визначення фізичного складу газів і рідин. 
(1, розділ 5.5, 5.6). 
Підсумковий контроль за результатами вивчення змістовного модулю №2. 
 
 



3.2 Лабораторні заняття 
 
Тема та стислий зміст лабораторного заняття, мета кожного заняття наведені 

в таблиці 3. 
Таблиця 3 – ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Обсяг в 
годинах Назва та стислий зміст роботи Мета роботи 

1 2 3 
2 ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ 

Вступне заняття. Інструктаж з 
техніки безпеки. Видача завдань до 
лабораторних занять на семестр. 
Ознайомлення з лабораторіями 
метрології та контролю якості 
продукції; стандартизації і 
сертифікації продукції. 

Вивчити основні питання щодо потенційно 
небезпечних факторів і їх впливу на 
виконавців метрологічних та робіт з 
контролю якості продукції, а також правила 
техніки  безпеки при роботі з обладнанням 
для технічних вимірювань та контролю 
якості продукції. 

6 ВИВЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОДИНИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ  
Студент набуває знань про основні 
типи одиничних показників якості 
промислової продукції, засвоює 
поняття кваліметрії; набуває 
практичних навиків визначення 
продукції найвищої якості серед 
однотипних за результатами 
розрахунків.

Вивчити номенклатуру показників якості 
промислової продукції. Набути навичок 
класифікації і визначення одиничних 
показників якості продукції, розрахунків 
рівня якості продукції. 
 
 

2 ВИВЧЕННЯ ПРАВИЛ ТА 
ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-
РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ 
Студент набуває знань про типи і 
особливості структури 
організаційно-розпорядчих 
документів, а також до порядку їх 
оформлення відповідно до вимог 
ДСТУ 4163–2003. 

Ознайомитись з основними НД у галузі 
діловодства. Набути навиків оформлення 
організаційно-розпорядчих документів 
відповідно до вимог ДСТУ 4163–2003 
«Державна уніфікована система 
документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. 
Вимоги до оформлювання документів». 

4 СКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ 
НА ПРОДУКЦІЮ, ПРОЦЕС, 
ПОСЛУГУ  
Студент набуває знань про типи і 
особливості структури нормативних 
документів, про об’єкти і суб’єкти 
стандартизації в Україні; набуває 
практичних навиків розроблення 
нормативного документу типу 
технічні умови на продукцію 
нафтогазового комплексу.

Вивчити вимоги нормативних документів 
щодо правил побудови, викладання, 
оформлення, погодження, прийняття і 
позначання технічних умов. Набути навичок 
розробляння технічних умов на продукцію. 

 
  
 
 
 



Продовження таблиці 3 
 

1 2 3 
2 ПРЯМІ ВИМІРЮВАННЯ 

ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. ОБРОБКА 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРЯМИХ 
ВИМІРЮВАНЬ  
Студент набуває знань про технічні 
засоби для вимірювання зовнішніх і 
внутрішніх лінійних розмірів із 
заданою точністю та методику 
обробки багатократних прямих 
вимірювань; набуває навиків 
багатократних вимірювань лінійних 
розмірів штангенциркулем та 
плоским мікрометром. 

Ознайомитись з прямими вимірюваннями на 
прикладі вимірювання сукупної товщини 
пластинок за допомогою штангенциркуля і 
мікрометра. Виконати опрацювання 
результатів прямих багаторазових 
вимірювань сукупної товщини пластинок  із 
заданою довірчою ймовірністю. 
 

4 НЕПРЯМІ ВИМІРЮВАННЯ 
ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. ОБРОБКА 
РЕЗУЛЬТАТІВ 
ОПОСЕРЕДКОВАНИХ 
ВИМІРЮВАНЬ  
Студент набуває знань про 
методику опрацювання результатів 
опосередкованих вимірювань, 
будову засобів для визначення 
маси; набуває навиків роботи з 
технічними терезами для 
зважування і методики обробки 
опосередкованих вимірювань.

Ознайомитись з  непрямими  
вимірюваннями на прикладі вимірювання 
густини взірця. Провести опрацювання 
результатів  опосередкованих вимірювань із 
багаторазовими спостереженнями 
аргументів з заданою довірчою ймовірністю. 

2 ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І 
ЗАСОБІВ ПОВІРКИ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ  
АМПЕРМЕТРІВ І ВОЛЬТМЕТРІВ 
Студент набуває знань про будову і 
область застосування засобів 
вимірювання електричних величин, 
порядок проведення їх 
метрологічної повірки; набуває 
практичних навиків вимірювань 
електромеханічними засобами 
вимірювання електричних величин, 
правил підключення їх в електричні 
кола. 

Вивчити принцип дії, конструкцію 
електромеханічних приладів для 
вимірювання струму і напруги, а також 
методики повірки електромеханічних 
вимірювальних приладів. Здійснити повірку 
електромеханічного амперметра і 
вольтметра. 

2 ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДІЇ, 
БУДОВИ І МЕТОДИКИ ПОВІРКИ 
МАНОМЕТРІВ З ТРУБЧАТОЮ 
ПРУЖИНОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВАНТАЖОПОРШНЕВОГО 
МАНОМЕТРА 
Студент набуває знань про засоби 
вимірювання тиску, установки та 
методику повірки манометрів; 
набуває практичних навиків роботи 
з пружинними та 
вантажопоршневими манометрами, 
правильності їх підключення до 
технологічних систем та установок.

Вивчити принцип дії і будову одновиткових 
пружинних і вантажопоршневих манометрів 
(ВПМ). Засвоїти методику повірки 
манометрів з трубчатою пружиною і набути 
практичних навиків її проведення за до-
помогою ВПМ. 
 

 
 
 
 



Продовження таблиці 3 
 

1 2 3 

2 ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДІЇ, 
БУДОВИ І МЕТОДИКИ ПОВІРКИ 
БІМЕТАЛІЧНИХ І 
МАНОМЕТРИЧНИХ 
ТЕРМОМЕТРІВ 
Студент набуває знань про основні 
засоби для вимірювання 
температури, порядок їх 
метрологічної повірки; набуває 
практичних навиків вимірювань 
рідинними, електронними, 
манометричними та біметалічними 
термометрами, засвоює особливості 
їх монтажу в технологічних 
системах та установках. 

Ознайомитись з будовою та принципом дії 
біметалічних і манометричних термометрів; 
набути практичних навиків роботи з 
приладами даного класу; провести повірку 
біметалічного і манометричного 
термометрів. 

6 ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДІЇ, 
БУДОВИ І МЕТОДИКИ ПОВІРКИ 
ОБ’ЄМНИХ (КАМЕРНИХ) 
ЛІЧИЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВЗІРЦЕВОГО ВИТРАТОМІРА 
ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ 
Студент набуває знань про 
особливості будови і принципу 
роботи об’ємних камерних 
витратомірів, методику 
метрологічної повірки витратомірів; 
набуває практичних навиків 
проведення вимірювань витрати 
газоподібних середовищ різними 
типами витратомірів. 

Вивчити принцип дії і будову витратомірів 
змінного перепаду тиску і об’ємних 
камерних витратомірів; засвоїти методики 
повірки об’ємних камерних витратомірів за 
допомогою витратоміра змінного перепаду 
тиску як взірцевого в складі повірювального 
устаткування. 

2 ДОСЛІДЖЕННЯ 
МЕТРОЛОГІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ВИМІРЮВАЛЬНОГО 
ПЕРЕТВОРЮВАЧА 
Студент набуває знань про 
особливості будови і принципу 
роботи перетворювачі 
неелектричних величин в 
електричні та їх метрологічні 
характеристики; набуває 
практичних навиків калібрування та 
визначення метрологічних 
характеристик перетворювача.

Вивчити методику визначення основних 
метрологічних, експлуатаційних 
характеристик первинних вимірювальних 
перетворювачів на прикладі вимірювального 
перетворювача температури  ТМ100А. 
 

2 ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ.
ДОПОВНЕННЯ ТА ЗДАЧА 
ПРОТОКОЛІВ ВИКОНАНИХ 
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Самостійна робота студента 
 
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 

матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 
Питання до підсумкового контролю, винесені на самостійне опрацювання: 

1. Орієнтація організації на замовника – принцип управління якістю. 
2. Лідерство – принцип управління якістю. 
3. Залучення працівників – принцип управління якістю.  
4. Прийняття рішень на підставі фактів – принцип управління якістю.  
5. Взаємовигідні відносини із постачальниками – принцип управління якістю. 
6. Проектування і виконання процесу контролю якості.  
7. Визначення організаційних форм контролю якості продукцій.  
8. Забезпечення взаємодії елементів системи контролю якості продукції.  
9. Нормативно-правові акти, що регламентують контроль якості. 
10. Документи, що підтверджують контроль якості. 
11. Контроль якості нафтового устатковання. 
12. Контроль якості управлінських рішень.  
13. Технологічна безпека в паливно-енергетичному комплексі України.  
14. Технологічна безпека в нафтогазовій промисловості України.  
15. Технологічна безпека в транспортній галузі України.  
16. Робоче технічне діагностування.  
17. Тестове технічне діагностування.  
18. Експрес технічне діагностування.  
19. Прогнозувальне технічне діагностування.  
20. Принципи технічної діагностики.  
21. Методи технічної діагностики.  
22. Завдання, що вирішуються за допомогою методів і засобів технічного 

діагностування. 
23. Міжнародна стандартизація. 
24. Міжнародна організація зі стандартизації. 
25. Міжнародна електротехнічна комісія. 
26. Американський нафтовий інститут. 
27. Категорії і види нормативних документів. 
28. Міжнародна організація зі стандартизації. 
29. Міжнародна електротехнічна комісія. 
30. Американський нафтовий інститут. 
31. Категорії і види нормативних документів. 
32. Технічні регламенти. 
33. Правила побудови, розроблення і прийняття стандартів. 
34. Органи сертифікації персоналу.  
35. Міжнародна сертифікація. 
36. Акредитації органів з оцінки відповідності.  
37. Рідинні манометри. 
38. Барометри. 
39. Мановакууметри. 
40. Деформаційні манометри. 
41. Електричні манометри і вакууметри. 



42. Вантажопоршневі манометри. 
43. Деформаційні манометри,  як робочі еталони. 
44. Вимірювальні перетворювачі тиску і їх класифікація. 
45. Глибинні манометри. 
46. Дифманометри. 
47. Тягонапороміри. 
48. Засоби вимірювання температури. 
49. Термометри розширення. 
50. Манометричні термометри. 
51. Термоелектричні пірометри і термопари. 
52. Електричні термометри опору. 
53. Радіаційні пірометри. 
54. Тепловізори. 
55. Глибинні термометри. 
56. Вимірювання температур газових потоків. 
57. Ватметри. 
58. Засоби обліку електричної енергії. 
59. Засоби для вимірювання опору заземлення. 
60. Тахометри. 
61. Анемометри. 
62. Аерометри і пікнометри. 
63. Автоматичні густиноміри. 
64. Лабораторні ваги. 
65. Засоби для вимірювання рівня рідини в резервуарах. 
66. Поплавкові, п’єзометричні, електричні рівнеміри. 
67. Радіоактивні, радіохвильові і ультразвукові рівнеміри. 
68. Ротаметри. 
69. Витратоміри швидкісного напору. 
70. Об’ємні лічильники рідин і газів. 
71. Швидкісні лічильники рідин. 
72. Барабанні, мембранні і ротаційні лічильники газу. 
73. Витратоміри змінного перепаду тиску. 
74. Електромагнітні (індукційні) витратоміри. 
75. Іонізаційні і ультразвукові витратоміри. 
76. Газоаналізатори. 
77. Хроматографія газів. 
78. Кондуктометри. 
79. Віскозиметри (Капілярні, ротаційні, вібраційні і ультразвукові). 
80. Оптичні методи і прилади для  контролю концентрації розчинів. 
81. Прилади і засоби для потенціометрії розчинів (вимірювання рівня pH). 
82. Система контролю процесу буріння свердловини. 
83. Система контролю промивочних рідин і цементування. 
84. Глибинні витратоміри. 
85. Вимірювання рівня рідини в свердловинах. 
86. Вимірювання продуктивності нафтових свердловин. 

 
 
 



4. Оцінювання знань студентів 
 

На вивчення даної дисципліни виділено 5 кредів (150 годин). Вони 
розподіляються між модульними тестовими колоквіумами, накопичувальною 
частиною дисципліни (поточними лабораторними роботами). Розподіл балів та 
кредитів наведено в таблиці 4. 

Оцінювання знань з дисципліни ведеться систематично на протязі всього 
періоду її вивчення. Їх результати відображаються в журналі і повідомляються 
студентам відповідно до етапів контролю. Форма семестрового оцінювання – 
залік. 

Таблиця 4 – РОЗПОДІЛ БАЛІВ (КРЕДИТІВ EСTS)    
 

Семестровий модуль № 1 
Вид роботи К-сть 

балів 
К-сть 

кредитів 
Модульний тестовий колоквіум  
(засвоєння змістовних модулів 
лекційного матеріалу дисципліни) 

50 2,5 

Накопичувальна частина дисципліни: 
виконання та захист лабораторних 
робіт 

 
50 

 
2,5 

 
Критерії оцінювання поточного контролю та виконання накопичувальної 

частини дисципліни (захист лабораторних робіт) вказано в таблиці 5. 
Для оцінки якості засвоєння дисципліни запроваджена 100 бальна шкала. 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів за чинною в університеті 
шкалою оцінювання наведені в таблиці 6. 

 
Таблиця 5 – КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОТОЧНОГО 

КОНТРОЛЮ ТА НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІНИ В БАЛАХ 
 

 
Види робіт, що контролюються Номер 

контролю 
Макс. кількість 

балів 
1. Засвоєння змістовних модулів лекційного матеріалу 
дисципліни 

ЗМ1 
ЗМ2 

25 
25 

2. Лабораторні роботи Л 1.1 
Л 1.2 
Л 1.3 
Л 1.4 
Л 2.1 
Л 2.2 
Л 2.3 
Л 2.4 
Л 2.5 
Л 2.6 
Л 2.7 
Л 2.8 

-- 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-- 

Разом для залікового кредиту                                                                                      100 



Таблиця 6 – ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 

 

 

 
5. Література 

Перелік основної літератури  
1. Карпаш О.М., Яворський А.В., Карпаш М.О. Основи забезпечення якості в 

нафтогазовій інженерії: Навч. Посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2008.-439 с.: 
іл. (3898s, http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=188272). 

2. Миндюк, В. Д. Основи автоматизації, метрології та стандартизації в 
нафтогазовому комплексі: лабораторний практикум / В. Д. Миндюк, В. С. Цих, 
А. В. Яворський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 132 с.  
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Національ
на 

Університетс
ька 

(в балах) 

ЕС
ТS Визначення ЕСТS 

Рекомендован
а 

система 
оцінювання 

Відмінно 90-100 А Відмінно – відмінне 
виконання лише з 
незначною кількістю 
помилок 

90-100 

(відмінно) 

Добре 82-89 В Дуже добре - вище 
середнього рівня з кількома 
помилками 

75-89 

(добре) 

75-81 С Добре – в загальному 
правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок  

Задовільно 67-74 D Задовільно – непогано, але 
зі значною кількістю 
недоліків 

60-74 

(задовільно) 

60-66 Е Достатньо - виконання 
задовольняє мінімальні 
критерії 

Незадовіль
но 

35-59 FX Незадовільно - потрібно 
попрацювати перед тим, як 
отримати залік або 
складати екзамен 

35-59  

(незадовільно 
із можливістю 
повторного 
складання 
екзамену) 

0-34 F Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота 

0-34  

(незадовільно 
із 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
модуля) 
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