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ВСТУП 
_____________________________________________________________ 

 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В МЕТРОЛОГІЇ 

 
Галузь науки, яка вивчає вимірювання, називається метрологією. Слово 

“метрологія” утворене із двох грецьких слів: “metron” – міра і “logos” – наука. 

Дослівний переклад – наука про міри. Метрологія в її сучасному розумінні – це 

наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення єдності вимірювань і 

способи досягнення необхідної їх точності. 
Курс “Метрологія і стандартизація”  є фаховою дисципліною, на якій 

базується підготовка фахівців в галузі геодезії та картографії. Курс ”Метрологія 

і стандартизація, дає студентам знання для їх детальної науково-технічної 

підготовки. Знання та вміння, отримані під час вивчення даного курсу будуть 

використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін 

професійної та практичної підготовки фахівця, а саме: “Геодезія”, “Вища 

геодезія”, “Фотограмметрія”, “Математична обробка геодезичних вимірювань”, 
“Картографія” та ін. 

Мета навчальної дисципліни – є забезпечення підготовки студентів 

знаннями про організацію метрологічної діяльності та стандартизації в державі, 

галузі, на підприємстві та організації, а також ознайомлення з основами теорії 

вимірів та формування у студентів системи теоретичних та практичних знань з 

основ метрології та стандартизації і застосування їх в професійній діяльності. 
Об’єкт дослідження (об’єкт  вимірювання) – матеріальний об’єкт, 

одна або декілька властивостей якого підлягають вимірюванню. 
Предмет курсу –  метрологічне вивчення: класифікації вимірювань, 

загальних  принципів та методів вимірювань; похибок вимірювань; еталонів та 

систем фізичних величин; стандартів, зокрема стандартів що застосовують в 

топографо-геодезичній, картографічній та фотограмметричній галузі. 
Основне завдання навчальної дисципліни є формулювання сучасного 

підходу до задач метрології і стандартизації. 
 
Основні поняття в галузі метрології. 
Єдність вимірювань – стан вимірювань, коли результати виражені у 

прийнятих одиницях, а похибки вимірювань прийняті із заданою ймовірністю. 

Єдність вимірювань необхідна для порівняння результатів вимірювань, прове-
дених у різних місцях, в різний час, з використанням різних методів і засобів 

вимірювання.  
Точність вимірювань означає максимальну наближеність їх результатів 

до істинного значення вимірюваної величини. 
Метрологічна надійність - властивість об’єкта зберігати у часі в 

установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність 
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виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, 

технічного обслуговування, зберігання та транспортування.  
Метрологічна достовірність – це вірогідність (Р), яка коливається в 

межах від 0 до 1. Достовірність неможливо ні понизити, ні підвищити. Якщо 

Р=0 або Р=1, то це і буде достовірність.  
Правильність вимірювання – характеристика якості вимірювання, яка 

відображає близькість до нуля систематичної похибки вимірювання. 
Вимірювані величини – фізичні величини чи параметри, які 

відображають властивості об’єкта як в кількісному, так і якісному відношеннях.  
Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під 

час вимірювання і має нормовані метрологічні характеристики, відповідність 
своєму класу точності, своєчасно пройти повірки і бути одноманітним. 

Одноманітність засобів вимірювальної техніки – такий стан засобів, 

за якого вони проградуйовані в узаконених одиницях і їх метрологічні 

характеристики відповідають достатньому рівню науки і техніки на сучасному 

етапі . 
Основні визначення і поняття у метрології закріплені законодавчою 

метрологією, що обумовлює єдиний підхід до визначення змісту основних 

наукових положень і визначень.  
 
Контрольні запитання : 
 

1. Дайте визначення метрології в її сучасному розумінні. 
2. Що вивчає метрологія? 
3. Який об’єкт в метрології приймають за об’єкт вимірювання? 
4. Які основні терміни в галузі метрології? Дайте їх визначення. 
5. В чому різниця між метрологічною надійністю та метрологічною 

достовірністю?  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Розділ 1 
_______________________________________________________________  

 
МЕТРОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
1.1. Міжнародні метрологічні організації  
 
20 травня 1875 р. 17 держав Європи, Америка та Росія на Міжнародній 

дипломатичній конференції, присвяченій мірі довжини метру, з метою 

забезпечення міжнародної єдності і вдосконалення метричної системи 

підписали Метричну конвенцію. 
Вищим органом Міжнародної метричної конвенції є Генеральна 

конференція з мір і ваги (ГКМВ), яка збирається один раз на 6 років для 

обговорення наукових проблем з метрології та прийняття необхідних заходів 

щодо розповсюдження та вдосконалення метричної системи. Структурна схема 

органів Міжнародної метричної конвенції наведена на рис. 1.1.  
Одним із важливих положень Метричної конвенції є затвердження нею 

згоди держав на утворення Міжнародного бюро мір і ваги (МБМВ) як 

наукового постійно діючого метрологічного закладу для наукової роботи та 

сприяння поширенню метричної системи мір у міжнародному масштабі. 
Діяльністю МБМВ керує Міжнародний комітет мір і ваги (МКМВ), який 

щороку заслуховує і затверджує звіт про роботу бюро, його плани та 

фінансування тощо. При МКМВ працюють 8 консультативних комітетів (див. 

рис. 1.1). 
Міжнародне бюро мір і ваги розташоване у м. Севрі (поблизу Парижа). В 

його спеціальних приміщеннях зберігаються міжнародні еталони метра, 

кілограма, електричних і світлових одиниць, радіоактивності тощо. Бюро 

організовує регулярні міжнародні звіряння національних еталонів довжини, 

маси, електрорушійної сили, електричного опору, сили світла, світлового 

потоку, джерела іонізаційного випромінювання та інших зразків мір. 
У 1956 році була утворена Міжнародна організація законодавчої 

метрології (МОЗМ) з метою вирішення таких завдань: 
• створення центру документації й інформації про національні служби 

контролю за вимірювальними приладами та з метою їх повірки; 
• уніфікація методів і правил вирішення завдань законодавчої метрології; 
• переклад і випуск текстів законодавчих правил про вимірювальні 

засоби та їх використання; 
• складання типових проектів законів і регламентів щодо вимірювальних 

засобів та їх використання; 
• розробка проекту матеріальної організації типової служби для повірки 

вимірювальних приладів і контролю за ними; 
• розробка характеристик та якості вимірювальних приладів, які 

використовуються у міжнародному масштабі. 
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У складі Міжнародної організації законодавчої метрології є Міжнародне 

бюро законодавчої метрології, розташоване у Парижі. Його роботою керує 

комітет законодавчої метрології. У Міжнародній організації законодавчої мет-
рології функціонує 66 секретаріатів-доповідачів, які розробляють як загальні 

питання законодавчої метрології, так і питання щодо окремих видів приладів 

(ваги, тахометри, манометри, спиртометри та ін.). 
Нині Міжнародну метричну конвенцію підписали 44 держави, а 

метрична система мір визнана й узаконена 129 державами.  
 
1.2. Державні метрологічні організації 
 
Верховна Рада України Постановою від 12 вересня 1991 р. № 1545-12 

“Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства 

СРСР” продовжила чинність постанов Ради Міністрів колишніх СРСР та УРСР 

з питань організації робіт щодо стандартизації та метрології. 

Генеральна конференція з мір і ваги 

(ГКМВ) 

Міжнародний комітет з мір і ваги (МКМВ) 
(збирається щороку) 

 

Консультативні комітети з: Міжнародне бюро мір та ваги 

(МБМВ) 
(постійно діючий заклад) 

електрики 

фото- і радіометрії 

термометрії 

визначення метра 

визначення секунди 

еталонів іонізуючого 

випромінювання 

одиниць  

визначення маси тіла 

сховище міжнародних 

еталонів 

наукові лабораторії 

Рис. 1.1. Структурна схема органів Міжнародної  
метричної конвенції 
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Центри стандартизації і метрології в Україні забезпечують державний 

метрологічний нагляд, експертизу, контроль за дотриманням метрологічних 

норм і правил та єдність вимірювання і одноманітність засобів вимірювання в 

нашій державі. 
Враховуючи міжнародний характер стандартизації, метрології та 

сертифікації і необхідність взаємозамінності продукції, вузлів та елементів, а 

також усвідомлюючи важливість економічного та науково-технічного 

співробітництва всіх держав, 13 березня 1992 р. держави СНД підписали угоду 

про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та 

сертифікації. Відповідно до цієї угоди на території України вважаються 

чинними стандарти колишнього СРСР. 
Міжнародна рада з питань стандартизації, метрології та сертифікації 

координує і розробляє рішення щодо проведення організаційних, методичних і 

науково-дослідних робіт з питань стандартизації, метрології та сертифікації. До 

її складу входять представники держав-учасниць, які від імені держав 

наділяються правом бути членами ради і уповноваженими представниками 

держав для виконання функцій, покладених на Раду. 
Робочим органом Ради є постійно діючий технічний секретаріат, який 

знаходиться у Мінську. 
Вищим органом з питань стандартизації, метрології та якості продукції є 

Державний комітет України з питань стандартизації, метрології та сертифікації 

(Держстандарт України). 
У структурі Держстандарту України нараховується 35 центрів 

стандартизації, метрології та сертифікації, в тому числі 26 обласних, 9 міських. 

Крім того, до складу Держстандарту України входять декілька науково-
дослідних інститутів, дослідні заводи і магазини стандартів. 

Держстандарт України здійснює державне управління забезпеченням 

єдності вимірювань в Україні і організовує проведення фундаментальних 

досліджень в галузі метрології, створення та функціонування еталонної бази 

України, проведення повірок засобів вимірювальної техніки та ін. 
Рішення Держстандарту України з питань метрології є обов’язковими 

для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, 

громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності та іноземними ви-
робниками. 

Україна вступила до Світової організації торгівлі (COT) і реалізація 

цього курсу потребує подальшого розвитку та удосконалення національної 

системи стандартизації, метрології та сертифікації у напрямку зближення з 

міжнародними і європейськими стандартами, угодами і підходами. Цьому 

сприятиме участь України у Міжнародній організації з питань стандартизації 

(ISO), Міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС), Міжнародній організації 

законодавчої метрології (OIML) та інших міжнародних організаціях, де її 

представляє Держстандарт . 
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Законодавчою основою національної метрологічної системи є Закон 

України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11 лютого 1998 року 

№ 113/98-ВР, який визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань у 

нашій державі, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та 

спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків 

недостовірних результатів вимірювання. 
Технічною основою національної метрологічної системи є система 

Державних еталонів одиниць фізичних величин. Еталонна база України 

складається з 28 Державних еталонів одиниць фізичних величин, а саме: маси, 

довжини, температури, сили світла, часу, частоти, енергії згорання, тиску, 

об’єму рідини, прискорення сили тяжіння, магнітної індукції, молярної частки 

компонентів у газовому середовищі тощо. 
З метою підвищення ефективності метрологічної діяльності створюється 

наукова, технічна та організаційно-правова база метрології, це національні 
нормативні документи (ДСТУ) і Міждержавні стандарти (ГОСТи). 

Організаційно-правову базу представляє Держстандарт України та його 

області організації на місцях. Наукову базу представляють наукові метрологічні 

інститути. Технічну базу представляє ДП «Укрметртестстандарт» (колишня 

назва – УкрЦСМ) та обласні центри метрології та стандартизації.  
 
 
Контрольні запитання: 
 

1. Яка структура органів Міжнародної метричної конвенції?  
2. З якою метою була утворена Міжнародна організація законодавчої 

метрології? 
3. Який вищий орган метрологічної структури України? 
4. З яких організацій сформована метрологічна структура України? 
5. Чим представлена законодавча основа національної метрологічної 

системи? 
6. Чим представлена технічна основа національної метрологічної 

системи? 
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Розділ 2 
____________________________________________________________________ 

 
ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ОДИНИЦІ 

 
2.1. Види фізичних одиниць   
 
Під фізичною величиною слід розуміти властивість, спільну в якісному 

відношенні для багатьох матеріальних об’єктів та індивідуальну в кількісному 

відношенні для кожного з них. Так, усі об’єкти мають масу і температуру, 

проте для кожного окремого об'єкта як маса, так і температура різні та 

конкретні за певних обставин. Розглядаючи електричну схему, можна сказати, 

що по всіх гілках проходить струм, але у кожній гілці він різний за величиною. 
Для встановлення різниці за кількісним вмістом властивостей у кожному 

об'єкті вводиться поняття “розмір фізичної величини”. 
Виділяють три групи фізичних величин, вимірювання яких здійснюється 

за принципово різними правилами. 
До першої групи відносяться величини, множина розмірів яких 

визначається лише за відношеннями типу “тверде – м’яке”, “тепле – холодне”, 
“кисле – солодке” та ін. У математиці такі відношення дістали назву 

відношення порядку й еквівалентності. Наявність подібних відношень 

встановлюється теоретично, виходячи із загально-фізичних міркувань, або ж 

експериментально, за допомогою засобів вимірювання. Так, без особливих зу-
силь можна визначити, що мідь твердіша за гуму, але визначити відмінність 

сплавів міді з іншими металами (свинцем, оловом) за твердістю без засобів 

вимірювання просто неможливо, тому що за твердістю ці метали різняться 

незначно. 
Друга група величин характеризується тим, що відношення порядку й 

еквівалентності стосується не тільки розмірів величин, а й відмінностей у парах 

цих розмірів. До другої групи відносяться такі величини, як потенціал, енергія, 

температура та інші. Можливість порівняння інтервалів їх розмірів зумовлена 

самими визначеннями цих величин. Так, інтервали температур будуть 

однаковими, якщо будуть однакові відстані між відповідними поділками на 

шкалі ртутного термометра. 
Для третьої групи величин крім згаданих раніше визначень характерні 

відношення, названі операціями, що подібні до арифметичного додавання та 

віднімання. Операція приймається визначеною, якщо її результати (сума чи 

різниця) за розмірами подібні до фізичної величини і вона може бути технічно 

реалізованою. За допомогою операції додавання можна реалізовувати операцію 

множення на число п. Результат такого множення відповідає сумі п розмірів 

певної вимірюваної величини. До таких величин відносяться: довжина, тиск, 

маса, термодинамічна температура тощо. Сума двох мас є масою такого тіла, 
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яка врівноважує маси двох тіл. За наявності різниці двох тіл врівноваження 

терез проводиться масою тіла, поміщеного на легшу чашу (гирею). 
До величин третьої групи можна віднести і множину інтервалів розмірів 

величин другої групи, тому що для них можливо встановити операцію, подібну 

до додавання. Оскільки всі арифметичні операції зводяться до додавання, то ці 

величини виявляються найпридатнішими для використання у фізиці. Тому їх 

найчастіше називають фізичними. 
З розвитком науки і техніки визначення фізичних величин постійно 

уточнюється. 
Уточнення визначень в напрямку, що дозволяє відкрити більше число 

відношень у множині їх розмірів і ввести їх до третьої або ж хоча б до другої 

групи величин, дає можливість спрощувати аналітичний вираз фізичних 

законів. 
Властивості об’єкта, який характеризується певною основною для нього 

величиною, описуються за допомогою інших, раніше визначених величин. Це 

обумовлено наявністю об’єктивних взаємозв’язків між властивостями об’єктів, 

які можна записати за допомогою величин і подати у вигляді моделі об’єкта. 

Модель об’єкта описується сукупністю рівнянь, які й називаються рівняннями 

між величинами. За їх допомогою формулюється визначення певних величин 

та вказуються способи вимірювання останніх. 
У будь-якому розділі науки кількість рівнянь завжди менша, ніж 

кількість вхідних величин, тому прийнято виділяти в окрему групу величини, 

кількість яких дорівнює різниці між кількістю величин і кількістю незалежних 

рівнянь. 
Ці величини і відповідні їм одиниці вимірювання називаються 

основними величинами і основними одиницями. Решта величин і одиниць, які 

однозначно визначаються через основні, називаються похідними. 
Сукупність вибраних основних і похідних величин називається 

системою величин. Так само визначається і система одиниць. 
 

2.2. Міжнародна система одиниць  
 
У 1954 році X Генеральна конференція з мір і ваги встановила шість 

основних одиниць (метр, кілограм, секунда, ампер, градус Кельвіна, свічка) 

практичної системи одиниць для міжнародних відносин. На цей час членами 

Метричної конференції стали близько 40 найрозвинутіших держав. Одночасно 

Міжнародний комітет з мір і ваги створив комісію щодо розробки єдиної 

Міжнародної системи одиниць. Система одержала назву Міжнародної 

системи одиниць, скорочено СІ (SI – початкові букви французької назви 

Systeme International). 
Ухвалення Міжнародної системи у 1960 році XI Генеральною 

конференцією з мір і ваги було важливим прогресивним актом, який закріпив 
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велику багаторічну роботу з цього питання і узагальнив досвід роботи наукових 

організацій з метрології, стандартизації, фізики й електротехніки. 
Міжнародна система одиниць прийнята Міжнародним союзом фізиків, 

Міжнародною електротехнічною комісією та іншими міжнародними 

організаціями. Організація об’єднаних націй з освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО) закликала усі країни ухвалити Міжнародну систему одиниць. 

Сьогодні 115 держав приєдналися до Метричної конвенції, і в більшості країн 

система СІ визнана чинною законодавчо. 
У 1981 році в СРСР введено в дію стандарт ГОСТ 8.417–81 “Одиниці 

фізичних величин”, у якому за основу взято Міжнародну систему одиниць, і 

затверджено до обов’язкового виконання. 
У 1997 році Держстандарт України ухвалив постанову про введення у 

державі Міжнародної системи одиниць ДСТУ 3651.097 “Метрологія. Одиниці 

фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи 

одиниць. Основні назви, положення та позначення”. 
Перевагами Міжнародної системи одиниць СІ слід визначити такі: 
• універсальність, що забезпечує її використання в науці, техніці і 

господарстві; 
• уніфікованість одиниць для всіх видів вимірювання. Так, замість 

кількох одиниць тиску (атм., мм. рт. ст., мм. вод. ст., бар та інші) у СІ визнана 

едина одиниця тиску – паскаль (Па); замість кількох одиниць роботи й енергії 

ухвалена одиниця – джоуль (Дж); 
• когерентність (узгодженість) системи: коефіцієнти пропорційності у 

фізичних рівняннях для визначення похідних величин дорівнюють одиниці; 
• використання зручних для практичних вимірювань основних та 

похідних одиниць; 
• чітке розмежування одиниць маси (кілограм) і сили (ньютон); 
• спрощений запис рівнянь і формул завдяки відсутності перехідних 

коефіцієнтів переведення з однієї системи до іншої; 
• позбавлення необхідності визначати всі системи одиниць; 
• сприяння розвитку міждержавних науково-технічних та економічних 

зв'язків. 
Основні одиниці системи СІ зі скороченими позначеннями 

українськими та латинськими літерами наведені у табл. 2.1. 
Визначення основних одиниць відповідно до рішення Генеральної 

конференції з мір і ваги: 
метр – довжина шляху, який проходить світло у вакуумі за 1/29979245 

частину секунди; 
кілограм – одиниця маси, що дорівнює масі Міжнародного прототипу 

кілограма; 
секунда – 9 192 631 770 періодів випромінювання переходу між двома 

надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133; 
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ампер – сила незмінного струму, який, проходячи через два паралельних 

прямолінійних провідники нескінченної довжини і занадто малого круглого 

перерізу, що розміщені на відстані метра один від одного у вакуумі, утворив би 

між провідниками силу в 2-10-7Н на кожний метр довжини; 
кельвін – одиниця термодинамічної температури – 1/273,16 частини 

термодинамічної температури потрійної точки води; 
кандела – сила світла, що випромінюється з площі у 1/600 000 м2 

перерізу повного випромінювача у перпендикулярному до цього перерізу 

напрямку при температурі затвердіння платини та тиску 101 325 Па; 
моль – кількість речовини, яка вміщує стільки ж молекул (атомів, 

частинок), скільки вміщується атомів у нукліді вуглецю -12 масою в 0,012 кг.  
 

Табл. 2.1. Основні одиниці системи СІ 
 

Величина 
Одиниця 

вимірювання 

Скорочені позначення 

одиниць 

Українські Латинські 

Довжина метр м m 

Маса кілограм кг kg 

Час секунда с s 

Сила електричного 

струму 
ампер А А 

Термодинамічна 

температура 
кельвін К К 

Сила світла кандела кд кd 

Кількість речовини моль моль mol 

 
Крім основних одиниць СІ є велика група похідних одиниць, які 

визначаються за законами взаємозв’язків між фізичними величинами або ж на 

основі визначення фізичних величин. Відповідні похідні одиниці СІ виводяться 

із рівнянь зв’язку між величинами. Залежно від наукового напрямку утворені 

похідні одиниці для простору, часу, механічних, теплових, електричних, 

магнітних, акустичних, світлових величин та величин іонізуючого 

випромінювання. 
Поряд з основними та похідними одиницями Міжнародної системи 

одиниць СІ є ще позасистемні одиниці (морська миля, яка дорівнює – 1852 м, 

гектар – 10 000 м2, ар – 100 м2, бар – 105 Па та ін.), позасистемні одиниці 

тимчасового використання, а також відносні та логарифмічні величини. 
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Контрольні запитання: 
 

1. Що таке фізична величина? Яка її властивість? 
2. На які основні групи поділяють фізичні величини?  
3. В чому різниця між основними та похідними фізичними величинами? 
4. Що називають системою фізичних величин? 
5. З якою метою була створена Міжнародна система одиниць СІ? 
6. Які основні переваги Міжнародної системи одиниць СІ? 
7. Які основні одиниці Міжнародної системи одиниць СІ? 
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Розділ 3 
___________________________________________________________________________ 

 
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ 

 
3.1. Основні поняття про вимірювання  
 
Вимірювання є одним із важливих шляхів пізнання навколишнього 

середовища, зв’язків між подіями, закономірностей природи. Завдяки 

вимірюванням людство відкрило багато законів природи, що сприяло науково-
технічному прогресу. 

Вимірювання – це процес експериментального відшукування значень 

фізичної величини за допомогою спеціальних засобів вимірювання. Точні й 

вірогідні вимірювання фізичних величин, технологічних параметрів мають ве-
лике значення для науки, техніки та управління технологіями та процесами. 

Відповідно до стандарту ДСТУ 2681–94, вимірювання є відображенням 

вимірюваних величин, їх значень шляхом експерименту та обчислень за 

допомогою спеціальних технічних засобів. 
Число, яке виражає відношення вимірюваної величини до одиниці 

вимірювання, називається числовим значенням вимірюваної величини. Воно 

може бути цілим або дробовим, але обов’язково абстрактним числом. Значення 

величини, прийняте за одиницю вимірювання, називається розміром цієї 

одиниці. 
Якщо А – вимірювана величина, U – одиниця вимірювання, g – числове 

значення вимірюваної величини, то результат вимірювання А можна записати у 

вигляді такого рівняння: 
                       A = gU      (3.1) 

 
Формула 3.1 називається основним рівнянням вимірювань. Права 

частина рівняння називається результатом вимірювання і завжди має 

розмірність одиниці фізичної величини, а число g показує, скільки разів 

одиниця вимірювання U вміщується у вимірюваній величині. Тому, при 

написанні результату вимірювання, поряд з числовим значенням вимірюваної 

величини слід ставити позначення відповідної одиниці. 
Наприклад: довжина виміряного відрізка місцевості D1-2=100м. Цифрове 

значення вимірювальної величини є результатом вимірювання, а скорочене 
позначення при ньому – одиниця вимірюваної величини. 

 
3.2. Класифікація вимірювань 
  

На результати вимірювань впливає досить багато чинників: зовнішні 

умови, методи, технічні засоби вимірювання, стан експериментатора та ін. 

Зважаючи на численність різних чинників та умов проведення експерименту, 
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вимірювання можна класифікувати за характером зміни вимірюваної величини 

в часі, за способом одержання числового значення, точністю та ін. 
За характером зміни вимірюваної величини в часі вимірювання можна 

розділити на статичні та динамічні. 
Статичні вимірювання – це вимірювання, при яких протягом певного 

проміжку часу вимірювана величина майже не змінюється або ж її значення 

змінюється поступово відповідно до процесу виробництва. Статичні вимірю-
вання використовуються, як правило, для встановлення взаємозв’язку між 

фізичними величинами одного і того самого об’єкта дослідження. Вони 

застосовуються у пасивних експериментах і забезпечують задовільний рівень 

наочності при зміні вимірюваних величин за певний проміжок часу (годину, 

зміну, добу). Таким, наприклад, є проведення пасивного експерименту на 

випарній установці для вимірювання основних її параметрів: температури, 

рівня, тиску, витрати пари тощо. 
Динамічні вимірювання – вимірювання, які показують зміну 

вимірюваної величини в часі при різних умовах, що впливають на об’єкт 

дослідження або ж на засіб вимірювання. Динамічні вимірювання дають 

можливість вивчати динамічні властивості об’єкта і засобів вимірювальної 

техніки. 
За способом одержання числового значення вимірюваної величини 

вимірювання поділяються на прямі, посередні, сукупні та сумісні. 
Прямими називаються такі вимірювання, за яких значення вимірюваної 

величини визначається безпосередньо за експериментальними даними 

(вимірювання довжини метром, вимірювання температури термометром, тиску 

манометром та ін.). Прямі вимірювання найпростіші і найпоширеніші у 

промисловості. 
Посередніми називаються такі вимірювання, за яких значення 

вимірюваної величини визначається за допомогою відомих математичних 

залежностей між цією величиною і величиною, яка визначається прямими 

вимірюваннями. Наприклад: вирішуючи пряму геодезичну задачу в трикутнику 

обчислюють катети (прирощення координат) з відомих величин – гіпотенузи 

(горизонтальне прокладання) та прилеглого кута (дирекційний кут). 
При сукупних вимірюваннях числове значення вимірюваної величини 

визначається розв’язком системи рівнянь, одержаних шляхом сукупних прямих 

вимірювань однієї або декількох однойменних величин (наприклад, визначення 

температурного коефіцієнта лінійного розширення). 
При сумісних вимірюваннях одночасно вимірюють дві або декілька 

різнойменних величин для виявлення залежностей між ними. Як правило, 

результати таких вимірювань використовуються у наукових дослідженнях. 
За точністю вимірювання числових значень вимірюваної величини 

вимірювання поділяються на три групи. 
 Вимірювання з максимально можливою точністю відповідно до 

наявного технічного рівня. Це вимірювання за допомогою еталонів, спрямовані 
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насамперед на відтворення встановлених одиниць фізичних величин або ж фі-
зичних констант. Крім того, такі вимірювання необхідні при наукових 

дослідженнях високого рівня та розробках сучасних технологій в електроніці, 

атомній енергетиці тощо. 
 Контрольно-повірочні вимірювання, похибки яких не перевищують 

деяких наперед заданих значень. До них відносять лабораторні вимірювання 

фізичних величин за допомогою зразкових і технічних засобів високих класів 

точності. Такі вимірювання проводяться у метрологічних лабораторіях 

Держстандарту України та науково-дослідних інститутах. 
 Технічні вимірювання – вимірювання, які проводяться у промисловості і 

визначаються невисоким класом точності засобів вимірювання. 
Залежно від одиниць вимірювання значення вимірюваних величин 

можна розділити на абсолютні та відносні. 
 Абсолютними називаються вимірювання, значення яких подані у 

абсолютних одиницях фізичних величин (наприклад, тиск у паскалях, довжина 

в метрах, час у секундах та ін.).  
Відносними називаються вимірювання, значення яких подані як 

відношення вимірюваної величини до однойменної, умовно прийнятої за 

одиницю, або ж у відсотках (наприклад, вологість повітря). 
 
 
3.3. Принципи та методи вимірювання 
 
Для точних вимірювань фізичних величин у метрології розроблені 

способи використання принципів і засобів вимірювальної техніки, застосування 
яких дозволяє вилучити із результатів вимірювань ряд систематичних і випад-
кових похибок і позбавити експериментатора необхідності вводити поправки 

для їх компенсації, а в деяких випадках взагалі одержувати вірогідні 

результати. Багато способів вимірювання так і залишаються лише способами, їх 

застосовують лише в окремих, не багатьох випадках. Проте є й такі способи 

використання, які необхідні при численних вимірюваннях багатьох величин. 

Коли вони стають загальними, їх називають методами вимірювань. 
Наприклад, існують наступні методи визначення перевищень точок місцевості: 

геометричне, тригонометричне, барометричне, гідростатистичне та ін.   
  Принцип вимірювання – фізичне явище або сукупність фізичних явищ, 

які покладені в основу вимірювання певної величини. Наприклад, при 

виконанні барометричного нівелювання визначають різницю висоти двох точок 

за результатами одночасного вимірювання атмосферного тиску в цих точках. 
Атмосферний тиск у кожній точці місцевості залежить від висоти над рівнем 

моря і метеорологічних умов на момент вимірювання (температури та вологості 
повітря), а також прискорення вільного падіння, залежного від широти місця 

спостереження.  
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Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під 

час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики. 
Метод вимірювання – сукупність способів використання засобів 

вимірювальної техніки та принципів вимірювань для створення вимірювальної 

інформації. Метод вимірювання – це сукупність прийомів використання 

принципів та засобів. Метод – це реалізований матеріально принцип. Метод 

завжди принциповий, якщо йдеться мова про принцип, який в нього закладено. 
Методика вимірювання – сукупність генерацій та правил при 

вимірюванні, виконання яких забезпечує отримання необхідних результатів 

вимірювань у відповідності із методом. Будь-яка методика основана на методі. 

Метод може бути описано математично. Методика вимірювань завжди 

припускає наявність матеріальних засобів вимірювань. Якщо методика не має 

засобів вимірювання, то це опис на папері, в якому описано порядок дій, тобто 

алгоритм. Методика вимірювань може бути у вигляді документу, який вказує 

не тільки на те, як треба вимірювати, але на чому, за допомогою яких засобів 

вимірювань, а також з якою похибкою та з якою вірогідністю (надійністю 
вимірювання).     

Вимірювальна інформація – інформація про вимірювані величини та 

залежності між ними у вигляді сукупності їх значень. 
У метрології у процесі вимірювань найширше застосовуються прямі 

методи вимірювання, що забезпечують визначення шуканої величини за 

експериментальними даними. 
До прямих методів вимірювання відносяться: метод безпосередньої 

оцінки, метод порівняння з мірою, метод протиставлення, нульовий 

(компенсаційний), диференційний та ін. Метод безпосередньої оцінки полягає 

в тому, що вимірювана величина визначається безпосередньо за показниками 

шкали вимірювального приладу (наприклад, вимірювання атмосферного тиску,  
температури, вологості повітря). 

Вимірювання цим методом проводяться дуже швидко і не вимагають 

високої кваліфікації, оскільки не потрібно виконувати складні обчислення. 

Проте точність таких вимірювань невелика через вплив зовнішнього 

середовища та розмірів шкали приладу. 
При проведенні точніших вимірювань слід користуватися методом 

порівняння з мірою, який полягає в тому, що вимірювана величина 

порівнюється з величиною, відтвореною мірою. Результат вимірювання 

визначається як сума значень порівняльної міри та показів вимірювального 

приладу або приймається рівним значенню міри (наприклад, аналітичні ваги). 
Метод протиставлення – це метод порівняння з мірою, коли 

вимірювана і відтворена мірою величини одночасно діють на прилад 

порівняння, за допомогою якого визначається співвідношення між цими 

величинами. Значення шуканої величини визначається після досягнення рівно-
ваги за значенням зрівноважуючої величини. Наприклад, на важільних вагах 

маса зваженого вантажу визначається за масою поставлених ваг. 
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Нульовий (компенсаційний) метод полягає у порівнянні вимірюваної 

величини з мірою, а результуючий ефект дії величин на прилад доводиться до 

нуля. Цей метод широко використовується в автоматичних вимірювальних при-
ладах: автоматичних мостах, потенціометрах, аналізаторах рідин, газів та ін. На 

результати вимірювань, як правило, майже не впливають зовнішні чинники і 

джерело живлення вимірювальних електричних схем. 
Диференціальний (різницевий) метод полягає в тому, що 

вимірювальним приладом визначається різниця між вимірюваною величиною і 

величиною-мірою. Наприклад, вимірювання надмірного тиску в апаратах 

відносно атмосферного тиску за допомогою диференціального манометра типу 

ДМ. 
Метод збіжності є різновидом методу порівняння з мірою і полягає в 

тому, що різниця між шуканою і відтвореною мірою величинами вимірюється 

за збігом шкал або періодичних сигналів. Цей метод використовується при 

вимірюванні точних сигналів часу, частоти обертання тощо. Крім перелічених 

методів, у метрологічній практиці використовуються багато інших: 

інтерферентний – для точних вимірювань лінійних величин, фотоелектричний – 
у машинобудуванні та ін. 

 
Контрольні запитання: 
 

1. Що називають вимірюванням? 
2. Яке основне рівняння вимірювань? Що відображають його частини?  
3. З огляду на які чинники класифікують вимірювання? 
4. Яка класифікація вимірювань за характером зміни вимірюваної 

величини в часі? 
5. Яка класифікація вимірювань за способом одержання числового 

значення? 
6. Яка класифікація вимірювань за точністю? 
7. За яких умов можна окремі способи вимірювання назвати методами 

вимірювань? 
8. Що таке принципи вимірювань фізичних величин? 
9. Чим відрізняються принцип, метод та методика?  
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Розділ 4 
____________________________________________________________________ 

 
ПОХИБКИ  ВИМІРЮВАНЬ  ФІЗИЧНИХ  ВЕЛИЧИН 

 
4.1. Основні поняття про похибки вимірювань 

 
При вимірюванні фізичних величин слід чітко розмежувати два поняття: 

істинні значення фізичних величин та результати їх вимірювань. 
Істинне значення фізичної величини – це значення, що ідеально 

відображає властивості об’єкта як у кількісному, так і в якісному відношеннях. 

Істинні значення не залежать від засобів нашого пізнання і є абсолютною 

істиною, до якої наближається спостерігач, намагаючись виразити її як числове 

значення. 
Похибка результатів вимірювання – це число, що показує можливі 

межі невизначеності значення вимірюваної величини. 
Результат вимірювання є продуктом пізнання спостерігача і є 

приблизною оцінкою значення шуканої величини. Результати залежать від 

методів вимірювання, технічних засобів, властивостей органів чуття 

спостерігача, зовнішнього середовища й самих фізичних величин. Різниця  між 

результатом вимірювання X та істинним значенням шуканої величини Q 
називається абсолютною похибкою вимірювання: 

 
 = X- Q.                                                                   (4.1) 

 
Проте, оскільки істинне значення Q шуканої фізичної величини невідоме, 

невідомі й похибки вимірювання. Тому для одержання хоча б приблизних 

відомостей про них у формулу (4.1) замість істинного значення підставляють 

так зване дійсне, під яким слід розуміти значення фізичної величини, знайдене 

експериментально, яке настільки наближається до істинного, що його можна 

використовувати у вимірюванні замість істинного. Замість дійсних значень 

використовують розрахункові значення, обчислені за формулами, покази 

еталонів, зразкових приладів і точніших технічних засобів вимірювання. 
Причини виникнення похибок: недосконалість методів вимірювання, 

технічних засобів, органів чуття спостерігача, зміна умов проведення 

експерименту. Зміна умов проведення досліджень може впливати на фізичну 

величину, технічні засоби і самого спостерігача. 
Кожна із наведених причин виникнення похибок є зумовлена багатьма 

чинниками, під впливом яких формується загальна похибка вимірювання. Їх 

можна об’єднати  у дві великі групи. 
1. Чинники, що з’являються нерегулярно і зникають несподівано або 

проявляються з непередбачуваною інтенсивністю. До них належать: перекоси 

елементів приладів. За їх напрямними, нерегулярні зміни моментів в опорах, 
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зміна зовнішніх умов та умов навколишнього середовища, послаблення уваги 

спостерігача тощо. Складова сумарної похибки, яка виникає під впливом цих 

чинників, називається випадковою похибкою вимірювань. Її основна особ-
ливість полягає у тому, що вона змінюється випадково при повторних 

визначеннях однієї й тієї самої величини. Крім того, не завжди можна 

встановити причину виникнення випадкових похибок та передбачити їх 

інтенсивність. 
При розробці нових засобів вимірювання інтенсивність появи більшості 

чинників цієї групи вдається виявити і звести до загального рівня, так що вони 

більш-менш однаково впливають на формування випадкової похибки. Проте 

деякі з них можуть перевищувати допустимі межі. Такі похибки у складі 

випадкових називаються грубими. До них слід віднести і похибки з вини 

спостерігача: зумовлені його станом, правильність за шкалою, точність записів 

результатів вимірювань. 
2. Чинники постійні або такі, що закономірно змінюються у процесі 

вимірювання фізичної величини. До них належать методичні похибки, 

зміщення стрілки приладу та недосконалість елементів (пружних) засобу 

вимірювання. Складові сумарної похибки, що виникають під дією чинників 

другої групи, називаються систематичними похибками вимірювання. Їх 

особливість полягає в тому, що вони або постійні за величиною, або ж 

закономірно змінюються при повторних вимірюваннях однієї й тієї самої 

величини. 
Таким чином, у процесі визначення фізичної величини, з урахуванням дії 

багатьох чинників проявляються як випадкові δ, так і систематичні θ похибки 

вимірювань: 
 

А = δ+θ.                                                                 (4.2) 
 

Для одержання точних результатів вимірювань, які б мінімально 

відрізнялися від істинного значення Q, необхідні численні вимірювання із 

наступним математичним опрацюванням експериментальних даних. Тому 

найбільше значення має вивчення похибок як функції номера спостережень або 

ж функції часу (t). Тоді окремі значення похибок можна розглядати як 

значення цієї функції для окремих (вибірок) спостережень: 
 

1 =  (t1);    2 =  (t2) ... п =  (tn). (4.3) 
 

У загальному випадку похибка є випадковою функцією часу і не можна 

сказати, яке значення вона матиме у певний момент часу. Можна лише 

говорити про ймовірність появи її значення у тому чи іншому інтервалі. 
Систематичні похибки θ визначаються і виключаються із результатів 

вимірювання і називаються відкоригованими результатами X -вимірювань. 
Випадкова похибка при цьому дорівнює різниці між відкоригованим 
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результатом вимірювання та істинним або ж дійсним значенням шуканої 

величини: 
 

δ= X -Q; δ= X -АД .                                              (4.4) 
 

При виключенні систематичної похибки вимірювана величина 

складається із коригованого значення результату вимірювання X  і випадкової 

похибки δ , а сама вимірювана величина А стає випадковою величиною:  
 

А = X  ±δ .    (4.5) 
 
 
Контрольні запитання: 
 

1. Яка відмінність між істинним значення фізичної величини та 

результатами вимірювань фізичних величин? 
2. Що таке похибка результатів вимірювання та абсолютна похибка 

вимірювання? 
3. Які причини виникнення похибок у вимірюваннях? 
4. На які основні групи поділяють похибки вимірювань фізичних величин 

в залежності від чинників, що впливають на вимірювання? 
5. Що називають відкоригованим результатом вимірювання? 
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Розділ 5 
____________________________________________________________________  

 
ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПОХИБКИ 

 
5.1. Засоби вимірювальної техніки 
 
Вимірювання фізичних величин зазвичай здійснюється шляхом 

експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів. 

Залежно від виду вимірюваних величин, необхідної точності їх, умов 

проведення експерименту та виду потрібної інформації використовуються 

різноманітні засоби вимірювальної техніки, що видають відповідні сигнали 

вимірювальної інформації. Будь-яка фізична вимірювана величина завдяки 

засобам вимірювання перетворюється на відповідний сигнал, який спостерігач 

сприймає безпосередньо на шкалі приладу, або ж після перетворення і 

опрацювання передається через канали зв’язку на інші засоби вимірювання у 

вигляді сигналу зовсім іншої фізичної величини. Наприклад, вимірювання 

температури, тиску, густини супроводжуються перетворенням вимірюваної 

величини на сигнал (електричний, пневматичний, механічний), який за 

допомогою засобів відтворення видає значення вимірюваної величини на шкалі 

приладу. 
Наведемо деякі визначення. 
Сигнал – фізичний процес, властивості якого визначаються взаємодією 

між матеріальним об’єктом та засобом його дослідження. 
Параметр сигналу – одна з властивостей сигналу, яка подається 

фізичною величиною. 
Інформативний параметр – параметр сигналу, який функціонально 

пов’язаний з вимірюваною величиною або ж має задане значення. 
Вихідний сигнал – вимірювальний сигнал, який виникає під час 

взаємодії об’єкта вимірювання і засобу вимірювання. 
Сигнал вимірювальної інформації – сигнал, який представляє 

вимірювальну інформацію на виході засобу вимірювання. 
Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під 

час вимірювань фізичних величин і має нормовані метрологічні 

характеристики. До засобів вимірювальної техніки відносяться засоби 

вимірювань та вимірювальні пристрої.  
Засіб вимірювань – засіб вимірювальної техніки, який реалізує 

процедуру вимірювань. До засобів вимірювань відносяться кодувальні, 

реєструвальні засоби вимірювань, вимірювальні прилади, канали, установки та 

системи. 
Засіб вимірювань має шкалу у діапазоні «від» та «до», похибку 

вимірювань у будь-якій точці та вірогідність (метрологічну надійність), що 
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задана у довірчому інтервалі. Якщо засіб не має хоча б одного з перелічених 
параметрів, то такий засіб не є засобом вимірювання.  

З вище зазначеного можна зробити наступний висновок: виміряти 

величину в метрологічному розумінні означає знайти середнє значення цієї 

величини. 
Вимірювальний пристрій – засіб вимірювальної техніки, в якому 

виконується лише одна зі складових частин процедури вимірювань. Наприклад: 

перетворення, масштабування, порівняння, обчислення сигналу та інші операції 

із сигналом. 
Засоби вимірювальної техніки – досить широке поняття, яке охоплює 

міри, компаратори, вимірювальні прилади і перетворювачі, вимірювальні 

установки і системи та допоміжні засоби. Одні з цих засобів досить прості, інші 

– досить складні як за функціональним призначенням, так і за будовою та 

методами обробки сигналу вимірювальної інформації. 
Мірою називається засіб вимірювання, призначений для відтворення 

фізичної величини заданого розміру. Наприклад: ваги – міри маси: 1 кг; 0,5 кг; 

0,2 кг; 0,1 кг та ін. 
Компаратор – вимірювальний пристрій, що здійснює порівняння 

однорідних фізичних величин. 
Сигналізатор – вимірювач в одній точці шкали із заданою похибкою та 

вірогідністю. 
Індикатор – технічний засіб, що призначений для визначення наявності 

або відсутності будь-якої фізичної величини. Не має ні шкали, ні похибки, ні 

вірогідності. 
Вимірювальний прилад – засіб вимірювання, призначений для 

формування інформації у доступній для безпосереднього сприйняття 

спостерігачем формі. За формою видачі інформації прилади поділяються на 

аналогові, покази яких є неперервною функцією вимірюваної величини, та 
цифрові, покази яких дискретні, а інформація подається у цифровій формі. Крім 

того, прилади бувають показові, самописні, сигнальні, регулювальні з 

лічильниками, з нормувальними перетворювачами та іншими додатковими 

функціональними засобами. 
Вимірювальний перетворювач – засіб вимірювання, призначений для 

формування сигналу вимірюваної інформації у формі, зручній для передачі, 

подальшого перетворення, обробки та збереження, хоч безпосередньо він не 

сприймається спостерігачем. 
Вимірювальні перетворювачі досить різноманітні як за принципом дії, 

так і за характером вихідного сигналу. Вони класифікуються за видом 

вимірювальної величини (перетворювачі температури, тиску, рівня, густини та 

ін.), за принципом дії і використання енергії живлення (пневматичні, 

електричні, гідравлічні та ін.), за видом і характером вихідного сигналу 
(неперервні, дискретні). 
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Вимірювальна установка – сукупність функціонально об’єднаних 

вимірювальних приладів, вимірювальних перетворювачів та інших допоміжних 

пристроїв, конструктивно об’єднаних та призначених для формування сигналів 

вимірювальної інформації у формі, доступній для сприймання спостерігачем. 

Прикладом такої установки може бути установка для визначення якості хліба, 

виноматеріалів тощо. 
Вимірювальна система – сукупність засобів вимірювальної техніки 

(мір, вимірювальних приладів та перетворювачів), засобів діагностування та 

допоміжних засобів, об’єднаних між собою каналами зв’язку з метою 

формування сигналів вимірювальної інформації у формі, доступній для 

автоматичного опрацювання, збереження, передачі й використання в 

автоматичних системах управління. 
Вимірювальний канал – сукупність засобів вимірювальної техніки, 

засобів зв’язку та інших технічних засобів, призначених для створення сигналу 

вимірювальної інформації про одну вимірювану фізичну величину. 
До допоміжних засобів вимірювання відносяться засоби, які впливають 

на метрологічні властивості інших засобів вимірювання при використанні 

останніх за прямим призначенням чи з метою їх повірок. Покази допоміжних 

засобів вимірювання використовуються для обчислення поправок до 

результатів вимірювання приладами прямого призначення.  
Значення вимірюваної величини відраховується на шкалі засобу 

вимірювальної техніки. Шкали бувають: прямолінійні, дугові, рівномірні, 

нерівномірні, кругові, профільні, з нулем на початку і посередині шкали та ін. 
Шкалою засобу вимірювання називається частина показового пристрою 

у вигляді упорядкованої сукупності позначок разом із пов’язаною з нею певною 

послідовністю чисел. Числа, як правило, відповідають значенню вимірюваної 

величини, вид якої вказується на шкалі (температура, густина, швидкість тощо), 

а також зазначається клас точності та градуювання. 
Поділка шкали – частина шкали між двома сусідніми поділками. 
Ціною поділки називається найменше значення вимірюваної величини, 

яке відповідає 1 поділці.  
 
5.2. Характеристики засобів вимірювальної техніки 
 
Залежно від призначення, будови, принципу дії, засоби вимірювальної 

техніки мають різні характеристики, які визначаються точністю, правильністю, 

чутливістю, відтворенням, збіжністю, швидкодією та надійністю роботи. 
Результати вимірюваної величини визначаються за шкалою приладу, 

діапазон показів якого обмежений початковим і кінцевим значенням. 
Діапазон вимірювань – інтервал вимірюваної величини, у межах якого 

пронормовані похибки засобу вимірювання. 
Точністю засобу вимірювання називається характеристика засобу 

вимірювань, яка визначається за близькістю його показів до істинного значення 
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вимірюваної величини або ж близькістю до нуля всіх його похибок (випадко-
вих, систематичних методичних та інших). 

Правильністю засобу вимірювань називається характеристика, яка 

показує близькість до нуля його систематичних похибок. 
Важливою характеристикою засобу вимірювання є його чутливість, що 

розраховується з відношення зміни вихідної величини засобу вимірювання до 

зміни вхідної величини, яка спричинила цю зміну: 
 

;
A

l
S




     ;

A
S







    (5.1) 

   
де l  і   – зміни відповідно лінійної чи кутової вихідної величин 

засобу вимірювання у мм, поділках, градусах повороту; A – зміна вхідної 

вимірюваної величини у відповідних одиницях. 
Поріг чутливості – найменше значення вимірюваної величини, яке 

може бути виявлене засобом вимірювання, тобто на виході засобу вимірювання 

відбудеться зміна вихідної величини хоча б на 0,5 поділки. 
Поряд з приведеними характеристиками важливе значення мають 

характеристики якості засобів вимірювань, які вказують на близькість 

результатів вимірювань, виконаних як в однакових, так і в різних умовах 

експерименту. 
Збіжність засобу вимірювань – характеристика якості, яка відображає 

близькість результатів вимірювань однієї і тієї самої величини у однакових 

умовах. 
Відтворюваність засобу вимірювань – характеристика якості, яка 

відображає близькість результатів вимірювань однієї і тієї самої величини, 

виконаних у різних умовах, різних місцях, різними методами і засобами вимі-
рювань. 

Стабільність засобу вимірювань – характеристика якості засобу 

вимірювань, яка вказує на незмінність у часі його метрологічних властивостей. 
Швидкодія засобу вимірювань характеризується часом реагування 

засобу вимірювання на зміну вхідної вимірюваної величини. Для автоматичних 

приладів швидкодія – час переміщення каретки з одного кінця в другий кінець 

шкали приладу. 
Метрологічна надійність засобу вимірювання характеризується збе-

реженням безвідмовної роботи протягом заданого достатнього часу. Надійність 

характеризується такими показниками: часом безвідмовної роботи, терміном 

роботи, неробкою на відмову та ін. Інколи надійність роботи засобу ви-
мірювання характеризують за його працездатністю або можливістю виконувати 

свої функції відповідно до технічних вимог. 
Слід зауважити, що на характеристики засобів вимірювальної техніки 

негативно впливають зовнішні умови (температура, тиск, вологість, вібрація, 
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магнітні поля та ін.), тому умови експлуатації засобів вимірювальної техніки 

повинні відповідати умовам їх градуювання, вказаним у технічних паспортах. 
Метрологічна відмова – вихід метрологічної характеристики (похибки) 

за встановлені межі в ТЗ (технічному завданні), ТУ (технічних умовах) при 

випробуваннях приладу (державних, відомчих та ін.). Якщо при випробуваннях 

приладу встановлено метрологічну відмову, то це означає, що прилад не 

пройшов випробувань. 
 
5.3. Похибки засобів вимірювальної техніки 
 
Вимірювання фізичних величин не можна виконати абсолютно точно 

через недосконалість методів і засобів вимірювальної техніки, а також через 

вплив зовнішнього середовища та залежно від індивідуальних особливостей 

спостерігача. 
Внаслідок дії багатьох чинників, які проявляються як у процесі 

виготовлення та експлуатації засобів вимірювань, так і в процесі вимірювань, 

покази вимірювальних приладів неминуче відрізняються від істинного значення 

вимірюваної величини. 
Такі відхилення характеризуються похибками засобів вимірювань. 

Розрізняють похибки абсолютні, відносні, приведені тощо. 
Абсолютною похибкою засобу вимірювань називається різниця між 

показом засобу вимірювань та істинним значенням вимірюваної величини за 

відсутності методичних похибок і похибок від взаємодії засобу вимірювань з 

oб’єктом вимірювання: 

,QAi       (5.2) 

де iA  – показання засобу вимірювань; Q – істинне значення 

вимірюваної величини. 
Проте у метрологічній практиці вимірювань частіше доводиться мати 

справу не з істинними величинами, а з дійсними значеннями ДA вимірюваних 

величин, визначених розрахунковим або експериментальним шляхом за допо-
могою точніших зразкових засобів вимірювань. 

Абсолютна похибка дорівнює: 

,Дi AA       (5.3) 

Відносною похибкою засобу вимірювань називається відношення 

абсолютної похибки засобу вимірювань до істинного або дійсного значення 

вимірюваної величини, виражене у відсотках: 

%,100
Q


    або   %,100

ДA


   (5.4) 
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Приведеною похибкою засобу вимірювань називається відношення 

абсолютної похибки до розмаху шкали засобу вимірювань, виражене у 

відсотках: 

%,100
N


      (5.5) 

де N – розмах шкали засобу вимірювань. 
Варіацією називається найбільша різниця між двома показами засобу 

вимірювання, коли одне й те саме дійсне значення вимірюваної величини 

досягається в результаті її збільшення чи зменшення: В = АЗБ – АЗМ.  
Крім того, похибки засобів вимірювань поділяються на статичні й 

динамічні. 
Статичні похибки мають місце при вимірюванні величини після 

закінчення перехідних процесів в елементах та перетворювачах засобу 

вимірювання. 
Динамічні похибки з’являються при вимірюванні змінних величин і 

зумовлені інерційними властивостями засобів вимірювань. 
Статичні похибки у свою чергу поділяються на випадкові та 

систематичні. У загальному випадку випадкові похибки слід розглядати як 

випадкову функцію часу, вимірюваної величини та зовнішніх чинників. 
Систематичні похибки у загальному випадку є функцією вимірюваної 

величини, чинників впливу (температури, вологості та ін.), конструктивних 

характеристик засобів вимірювань та методів вимірювань. 
Систематична похибка засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) залишається 

постійною або ж закономірно змінюється, тому її завжди можна врахувати при 

кінцевих результатах вимірювання. 
Систематичні похибки визначаються при повірках та атестаціях 

зразкових та робочих ЗВТ, а в результатах вимірювання враховуються як 

поправки з протилежним знаком. Поправка у кожній оцифрованій точці шкали 

чисельно дорівнює систематичній похибці і обернена до неї за знаком. 
Клас точності – узагальнена характеристика засобу вимірювальної 

техніки, що визначається границями його допустимих основних і додаткових 

похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, 

значення яких регламентуються стандартами на окремі види засобів 

вимірювань. 
Історично склалося так, що усі засоби вимірювань, крім кутових та 

довжин, поділені на класи точності. Той чи інший клас точності присвоюється 

засобам вимірювальної техніки на основі визначеної для них основної похибки 

та способу її виявлення. Класи точності відповідно до стандарту, як правило ви-
водяться на шкалу приладів. Для встановлення похибок засобу вимірювання, 

він періодично повіряється зразковими засобами, які за класом точності на 

декілька класів вищі.  
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5.4. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки 
 
Перелік нормованих метрологічних характеристик засобів 

вимірювальної техніки регламентується нормативно-технічною документацією 

на відповідні типи засобів вимірювальної техніки. 
  Метрологічні характеристики – характеристики засобів 

вимірювальної техніки, які нормуються для визнавання результату 

вимірювання, їх основних та додаткових похибок за визначених умов 

проведення вимірювань (повірок). 
У технічній документації на засоби вимірювань визначаються умови 

контролю метрологічних характеристик; кількість точок вимірювань та їх 

розміщення у діапазоні вимірювань, допустимі похибки вимірювань, умови 

проведення експериментів. Метрологічні характеристики контролюються щодо 

відповідності регламентованих значень як експериментальними, так і 

розрахунковими методами. 
До нормованих метрологічних характеристик відносять такі: 

1. Розмах шкали засобу вимірювальної техніки вибирається зі 

стандартного ряду шкал для відповідних вимірюваних величин.   
2. Межі допустимої похибки засобу вимірювальної техніки нормуються 

приведеною похибкою, яка відповідає його класу точності. 
3. Основні похибки засобу вимірювальної техніки відповідно до 

нормативно-технічної документації для відповідного засобу. Основними 

похибками засобу можуть бути похибки, отримані в нормальних умовах, 

наприклад, температура +20±2ºС, тиск Р=760мм рт.стовб. (прилад встановлено 

в приміщенні). 
4. Додаткові похибки визначаються для кожної з величин, що впливають 

на вимірювання, відповідно до нормативно-технічної документації, а також 

регламентуються межі цих похибок. Додаткові похибки регламентуються 

зазвичай для нових або закордонних засобів вимірювань, які використовуються 

у промисловості. 
5. Час проведення вимірювання фізичної величини чи технологічного 

параметра. 
6. Термін експлуатації засобів вимірювальної техніки. 

 
5.5. Класифікація засобів вимірювальної техніки 
 
Залежно від призначення, будови, принципу дії та інших характерних 

ознак засоби вимірювальної техніки застосовуються для технологічних та 

теплотехнічних вимірювань і поділяються на групи. 
Основна класифікація передбачає розподіл засобів вимірювань за родом 

вимірюваних величин. Для найбільш поширених засобів вимірювання умовно 

прийняті такі назви: 
для засобів вимірювання температури – термометри і пірометри; 
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тиску – манометри, вакуумметри, мановакуумметри, тягоміри, 

напороміри, барометри; 
витрати та кількості – витратоміри, лічильники та витратоміри з 

лічильниками; 
рівня – рівнеміри та показчики рівня; 
складу димових та інших газів – газоаналізатори, киснеміри та ін.; 
аналізу та складу рідини – аналізатори рідини, кондуктометри, рН-

метри, густиноміри, рефрактометри та ін.; 
вологості – вологоміри, психрометри, гігрометри тощо. 
Додатково засоби вимірювань поділяються на групи за такими ознаками: 
за принципом дії, та використанням енергії – механічні, електричні, 

рідинні, пневматичні, гідравлічні, хімічні, ультразвукові, інфрачервоні, 

радіоізотопні та ін.; 
формою показань – аналогові та цифрові; 
характером відображення – показуючі, самописні, реєструючи, 

інтегруючі; призначенням – промислові (технічні), лабораторні, зразкові, 

еталонні; 
місцем розташування – щитові, місцеві, дистанційні; 
габаритами – мініатюрні, малогабаритні, нормальні та великогабаритні. 
Майже кожний засіб вимірювань можна віднести до будь-якої групи. 

Наприклад, термометр може бути промисловим, самописним, електричним, 

щитовим, малогабаритним та ін. 
Існують засоби, що відносяться до контролю кольору, а саме прилади: 

денситометр – для визначення кольорової невідповідності тиражного відтиску в 

поліграфії; колориметр – складова частина автомату для виміру кольору при 

змішуванні фарб; спектрофотометр –  універсальний прилад, що забезпечує 

контроль кольору завдяки розрахункам колірних координат і побудові 

спектральної кривої вимірювального об’єкту. 
Промислові (робочі) засоби вимірювань є найпоширенішими засобами 

вимірювальної техніки. Вони використовуються для вимірювання 

технологічних або теплотехнічних параметрів, мають порівняно просту 

структуру та конструкцію, високу надійність і необхідну точність, прості в 

експлуатації та ремонті. Показання промислових приладів видно на велику 

відстань, а наявність сигнальних пристроїв дозволяє впроваджувати звукову та 

світлову сигналізації відхилень технологічних параметрів. 
Лабораторні прилади використовуються для більш точних 

лабораторних вимірювань при наукових дослідженнях та визначення похибок 

засобів вимірювань. Для одержання більшої точності вимірювань лабораторні 

засоби виготовляються більш ретельно, мають досконаліші схеми та спеціальні 

засоби для відліку показів (оптичні пристрої), до їх показів вводяться поправки, 

визначені експериментальним або розрахунковим шляхом. 
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Контрольні запитання: 
 

1. Що таке засіб вимірювальної техніки, сигнал та його параметр?  
2. Що таке засіб вимірювань, вимірювальний пристрій та вимірювальний 

прилад? В чому їх різниця? 
3. Що таке шкала засобу вимірювання? Як визначити ціну поділки шкали 

засобу вимірювання? 
4. Яке обмеження показує діапазон вимірювання? 
5. Чим відрізняється точність засобу вимірювання від правильності засобу 

вимірювання? Що таке поріг чутливості?  
6. Які характеристики засобів вимірювальної техніки? 
7. Якими показниками характеризується метрологічна надійність засобу 

вимірювальної техніки? 
8. Чому не можна виконати вимірювання фізичних величин абсолютно 

точно? Які чинники впливають на процес вимірювання? 
9. Що означає метрологічна відмова? 
10. Які похибки засобів вимірювальної техніки? 
11. Що таке метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки?  
12. Які метрологічні характеристики відносять до нормативних?  
13. Як класифікують засоби вимірювальної техніки? 
14. Які засоби вимірювальної техніки використовують для контролю 

кольору в поліграфії? 
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Розділ 6 
______________________________________________________________________ 

 
ЕТАЛОНИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН 

 
6.1. Основні поняття про еталони 
 
Для забезпечення єдності вимірювань необхідна чітка тотожність одиниць, 

в яких були б проградуйовані усі засоби технічних вимірювань однієї й тієї самої 

фізичної величини. Це досягається шляхом точного відтворення та збереження 

прийнятих на Міжнародній конференції з мір і ваги одиниць фізичних величин і 

передачі їх розмірів засобам вимірювань. 
Відтворення, збереження та передача розмірів одиниць проводиться за 

допомогою еталонів та зразкових засобів вимірювань. Вищою ланкою у 

метрологічному колі передачі розмірів одиниць вимірювання фізичних величин є 

еталони. 
Еталон одиниці фізичної величини – це засіб вимірювальної техніки, 

який забезпечує відтворення та зберігання одиниці фізичної величини та 

передавання її розміру відповідним засобам, що стоять нижче за повірочною 

схемою, офіційно затверджений як еталон. 
Всі основні одиниці фізичних величин відтворюються з найвищою 

точністю за допомогою міжнародних еталонів відповідних одиниць і 

зберігаються у Міжнародному бюро мір та ваги у спеціальних лабораторіях у м. 

Севрі поблизу Парижу. Програмою діяльності Міжнародного бюро мір та ваги 

передбачені систематичні міжнародні зіставлення національних еталонів великих 

метрологічних лабораторій різних держав з міжнародними еталонами та між 

собою. 
Еталони метра та кілограма звіряються раз на 25 років, електричні та 

світлові еталони (ампера, вольта, ома, кандели та ін.) – раз на 3 роки. Проводяться 

також епізодичні міжнародні звіряння еталонів джерел іонізаційного ви-
промінювання, платинових термометрів опору, температурних ламп та ін. 

Основне призначення еталонів – бути матеріальною базою для відтворення 

та збереження одиниць фізичних величин. 
 
6.2. Класифікація еталонів 
 
Міжнародні та національні еталони поділяються на первинні та вторинні 

еталони. Первинним називається еталон, за допомогою якого відтворюється 

одиниця фізичної величини з найвищою точністю відповідно у світі й державі. За 

точністю відтворення одиниці він є найточнішим. Первинні еталони одиниць 

основних фізичних величин відтворюють одиниці відповідно до їхнього 

визначення, прийнятого Міжнародною конференцією з мір та ваги.  
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Для відтворення одиниць в особливих умовах, в яких пряма передача 

розміру одиниці від еталонів технічно неможлива із заданою точністю (високий 

тиск, температура, частота та ін.), розробляються та затверджуються спеціальні 

еталони. 
Первинні та спеціальні еталони офіційно затверджуються для держави як 

первинні і називаються державними еталонами. Державні еталони 

затверджуються Держстандартом, і на кожний з них ухвалюється державний 

стандарт. 
Державні еталони зберігаються у метрологічних інститутах або центрах 

держави, а для проведення робіт з ними призначаються відповідальні вчені, 

зберігачі еталонів. 
У метрологічній практиці широко використовують вторинні еталони, 

значення яких встановлюється за найточнішими первинними еталонами. 
За своїм метрологічним призначенням вторинні еталони поділяються на 

еталони-копії, еталони передавання, еталони-свідки та робочі еталони. 
Еталон-копія є вторинним еталоном, призначеним для зберігання 

одиниці та передачі її розміру робочим еталонам. Він не завжди може бути 

фізичною копією державного еталону. 
Еталон передавання – вторинний еталон, який призначений для звіряння 

еталонів, котрі з тих чи інших причин не можуть безпосередньо звірятися один з 

одним. Прикладом еталону передавання може бути група нормальних елементів, 

яка використовується для звіряння державного еталона вольта з еталоном вольта 

Міжнародного бюро мір та ваги. 
Еталон-свідок – вторинний еталон, призначений для повірки збереження 

державного еталона та для заміни його у разі псування або втрати. Еталон-свідок 

має найвищу серед вторинних еталонів точність та використовується лише тоді, 

коли державний еталон не можна відтворити. 
Робочий еталон – вторинний еталон, призначений для збереження 

одиниці й передачі її розміру зразковим засобам вимірювальної техніки а в 

окремих випадках – робочим засобом вимірювальної техніки найвищої точності. 
Державні еталони завжди представляють комплекс засобів вимірювань та 

допоміжних пристроїв, які забезпечують відтворення одиниці фізичної величини, 

а в необхідних випадках її збереження та передачу розміру одиниці вторинним 

еталоном. 
Вторинні еталони можуть подаватися у вигляді комплексу засобів 

вимірювань, поодиноких і групових еталонів та еталонних приладів. 
Поодинокий еталон складається з одного вимірювального засобу (міри, 

приладу), який забезпечує відтворення та збереження одиниці самостійно, без 

участі інших засобів вимірювання того самого типу. Прикладом поодинокого 

еталона є вторинний еталон одиниці маси – кілограм у вигляді платино-іридієвої 
та сталевої гирі. 

Груповий еталон складається із сукупності однотипних засобів 

вимірювань, що використовуються як одне ціле для підвищення надійності 
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збереження одиниці. Прикладом групового еталона є еталон-копія вольта у 

вигляді 20 нормальних елементів. 
Вторинні еталони (робочі) використовуються у метрологічних інститутах, 

метрологічних територіальних органах Держстандарту України, а з дозволу 

Держстандарту України допускається їх зберігання та використання в органах ві-
домчої метрологічної служби.  

 
6.3. Еталон одиниці довжини – метр 
 
Наприкінці XVIII століття при введенні метричної системи мір був 

прийнятий перший еталон одиниці довжини – метр. За метр прийняли одну 

десятимільйонну частину Паризького меридіана. 
У 1799 році на основі виміряної частини дуги меридіана був виготовлений 

еталон метра у вигляді платинової лінійки шириною 25 мм, товщиною 4 мм та 

довжиною в 1 м. Пізніше платиновий метр передали на збереження до 

Національного архіву Франції, який одержав назву “метра Архіву”. 
Повторні вимірювання дуги меридіана показали, що довжина метра дещо 

коротша за дійсний “природний” метр, проте Міжнародна комісія з прототипів 

метричної системи у 1872 році вирішила відмовитись від “природного” еталона 

метра і за одиницю довжини прийняла “метр Архіву”. 
За рішенням цієї комісії був виготовлений 31 прототип метра у вигляді 

штрихової міри з платино-іридієвого сплаву. Серед них прототип № 6 при 

температурі 0 °С виявився найбільш тотожним “метру Архіву” і в 1889 р. на І 

Генеральній конференції з мір та ваги був ухвалений за міжнародний еталон 

метра. Решта 30 прототипів були розподілені між державами-учасницями, які у 

1875 році підписали Метричну конвенцію. 
Еталон метра – це платино-іридієва фігурна лінійка довжиною 102 см з 

поперечним перерізом у формі X, вписаної в уявний квадрат, сторона якого 

дорівнює 20 мм. На верхніх площинах Х-форми на обох кінцях лінійки проведено 

по 3 штрихові лінії, а одиниця довжини в 1 метр розташована між середніми 

штриховими лініями. 
Росія у 1889 році одержала платино-іридієвий прототип метра № 28, який 

пізніше був затверджений як державний еталон метра в СРСР. 
У 1927 році VII Генеральна конференція з мір та ваги ухвалила таке 

визначення метра: “Одиниця довжини метр визначається відстанню при 0 °С між 

осями двох середніх штрихів, нанесених на платино-іридієвому бруску, який 

зберігається у Міжнародному бюро мір та ваги і прийнятий за еталон метра І 

Генеральною конференцією з мір та ваги, за умови, що ця лінійка зберігається 

при нормальному атмосферному тиску і підтримується двома роликами 

діаметром не менше 1 см, розміщеними симетрично в одній горизонтальній 

площині на відстані 571 мм один від одного”. 
Науково-технічний прогрес потребує підвищення точності еталона 

одиниці довжини, тому що платино-іридієвий прототип метра неспроможний 
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забезпечити необхідну високу точність відтворення, вищу за 0,1–0,2 мкм. До того 

ж назріла необхідність розроблення природного неруйнівного еталона, що 

обумовлює встановлення нового природного еталона метра. 
У 1960 році XI Генеральною конференцією з мір та ваги було ухвалено 

новий хвильовий еталон метра, який можна відтворити у метрологічних 

лабораторіях з точністю, яка на порядок вища від платино-іридієвого його 

прототипу. 
Місце зберігання еталона метра у колишньому СРСР – Всесоюзний 

науково-дослідний інститут метрології ім. Д.І. Менделєєва (ВНДІМ) (м. Санкт-
Петербург). В Україні еталон метра зберігається у Харківському науково-
виробничому об’єднанні “Метрологія”. 

За рішенням останньої Генеральної конференції з мір і ваги ухвалене таке 

визначення одиниці довжини метр: метр – довжина шляху, який проходить світло 

у вакуумі за 1/2 997 245 частину секунди. 
 
6.4. Еталон одиниці маси – кілограм 
 
При встановленні метричної міри за одиницю маси прийнято масу одного 

кубічного дециметра чистої води при температурі, що забезпечує її найбільшу 

густину (4 °С). 
Виготовлений на основі точних зважувань перший прототип кілограма є 

платиновою циліндричною гирею висотою 39 мм, що дорівнює діаметру 

циліндра. Як і прототип метра, кілограм передано на зберігання у Національний 

архів Франції.  
При виготовленні платино-іридієвих еталонів кілограма за міжнародний 

прототип було прийнято той, маса якого менше за все відрізнялася від маси 

“кілограма Архіву”. Міжнародний прототип кілограма – це гиря у вигляді 

прямого циліндра із заокругленими ребрами діаметром і висотою 39 мм. 
Оскільки прийнятий умовний прототип одиниці маси – літр – також не був 

абсолютно тотожним кубічному дециметру (1 л = 1,000028 дм3) і невідповідність 

між ними становила різницю між масою міжнародного прототипу кілограма і 

масою кубічного дециметра води, то у 1964 році XII Генеральна конференція з 

мір та ваги ухвалила рішення про прирівняння об’єму 1 літра до 1 дм3. 
Зазначимо, що у період встановлення метричної системи мір не було 

чіткого розуміння маси та ваги, тому міжнародний прототип кілограма приймали 

як еталон одиниці ваги. Проте уже при затвердженні міжнародного прототипу в 

1889 р. кілограм був прийнятий як прототип маси. Чітке розмежування між 

кілограмом маси та кілограмом сили було здійснене за рішенням III Генеральної 

конференції з мір та ваги. 
З розвитком наукових робіт щодо створення нових природних еталонів 

одиниць фізичних величин, що базувалися на атомних постійних величинах 

(метр – на довжині світлових хвиль; секунда – на частоті коливань атомів та 

молекул), виникло питання про зв’язок одиниці маси з атомними константами. 



 38 

Цим пояснюється пропозиція щодо використання для метрологічних цілей такої 

константи, як маса нейтрона. Можна припустити, що це дасть можливість з 

високою точністю ув’язати сучасний умовний еталон маси з природними 

константами маси атомних часток. 
Державним первинним еталоном кілограма в колишньому СРСР був 

платино-іридієвий прототип № 12 – гиря у вигляді прямого циліндра з 

заокругленими ребрами, діаметром та висотою 39 мм. Густина платино-
іридієвого сплаву – 21548,1 кг/м3, вміст іридію у сплаві – 10,08–10,09 %, об’єм 

кілограма при 0 °С становить 46,408 см3. 
У 1899 р. маса прототипу кілограма № 12 дорівнювала 1,000000068 кг. За 

результатами звіряння його з міжнародними еталонами у 1948–1954 pp. маса 

прототипу № 12 стала дорівнювати 1,00000085 кг. 
 
6.5. Еталон одиниці часу – секунда 
 
Ще в стародавні часи відлік часу ґрунтувався на обертанні Землі навколо 

своєї осі. До недавнього часу секунда визначалась як 1/8640 частини середньої 

сонячної доби. За середню сонячну добу прийнято інтервал часу між двома 

послідовними однойменними кульмінаціями середнього Сонця. Під середнім 

Сонцем розуміли уявне Сонце, яке рівномірно рухається по небесному екватору і 

здійснює один оберт по небосхилу за той проміжок часу, що й істинне Сонце, яке 

рухається нерівномірно за екліптикою. Проте спостереження показали, що 

обертанню Землі властиві нерегулярні коливання, а це не дозволяє вважати його 

природною стабільною основою визначення одиниці часу. Середня сонячна доба 

визначається з похибкою 10-7. Ця точність недостатня для сучасного стану 

техніки частот. 
Потрібен був новий природний еталон часу, який забезпечував би високу 

точність відтворення одиниці часу – секунди. У 1960 році було прийняте нове 

астрономічне визначення одиниці часу, в основу якого покладено не обертання 

Землі навколо своєї осі, а рух Землі навколо Сонця. Це забезпечувало підвищення 

точності вимірювання одиниці часу на три порядки (у 1000 разів). 
За секунду прийняли 1/31556925,9747 частини тропічного року на 0 січня 

1900 року о 12-й годині ефемеридного часу (ідеально рівномірна шкала часу). 
Тропічний рік сам по собі не є постійним, тому дата “0 січня 1900 р. 12 годин” 
виражена у прийнятому астрономами відліку часу і відповідає полудню 31 грудня 

1899 р.  
Практично точна одиниця часу стала доступною завдяки сигналам точного 

часу, що передаються по радіо з кварцових годинників, які є мірами частоти. 
Останнім часом створені нові молекулярні та атомні еталони частоти і 

часу, які ґрунтуються на здатності молекул та атомів випромінювати і поглинати 

енергію під час переходу між двома енергетичними рівнями в діапазоні 

радіочастот. 
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У 1967 р. XIII Генеральна конференція з мір та ваги ухвалила нове 

визначення секунди як інтервалу часу, протягом якого відбувається 9 192 631 770 

коливань. Такі коливання відповідають резонансній частоті енергетичного 

переходу між рівнями надтонкої структури основного стану атома цезію-133 за 

відсутності збурень зовнішніми полями. 
 
6.6. Еталон одиниці сили електричного струму – ампер 
 
Виходячи з визначення сили струму як фізичної величини, яка дорівнює 

кількості електрики, що проходить крізь поперечний переріз провідника за 

одиницю часу, слід було б за основну одиницю прийняти певний заряд, який, 

наприклад, був би рівний заряду електрона. Проте сьогодні це не можна 

реалізувати з достатньою точністю, тому довелося відмовитися від одиниці 

кількості електрики як основної електричної одиниці і прийняти за еталонну 

одиницю силу струму – ампер. 
У 1893 р. Міжнародний конгрес електриків у Чикаго затвердив перший 

еталон сили електричного струму – ампер, установивши так званий міжнародний 

ампер. Ампер відтворювався за допомогою срібного вольтметра і визначався так: 

“Міжнародний ампер – незмінний струм, який проходячи через водний розчин 

азотнокислого срібла за дотримання прикладеної інструкції і специфікації виділяє 

0,001118 грама срібла за 1 с”. 
У 1948 р. при переході на абсолютну практичну систему електричних 

одиниць міжнародний ампер було відмінено, а в основу сучасного еталона 

ампера покладено закон взаємодії електричних струмів. 
IX Генеральна конференція з мір та ваги у 1948 р. ухвалила таке 

визначення ампера: “Ампер – сила незмінного струму, який проходячи по двох 

паралельних прямолінійних провідниках нескінченної довжини і занадто малого 

круглого перерізу та розміщеними на відстані 1 метра один від одного у вакуумі, 

при силі струму в провідниках в 1 А утворював би між провідниками силу 

взаємодії у 2 -10-7 Н на кожний метр довжини”. 
Державний первинний еталон ампера – це комплекс вимірювальних 

засобів у складі струмових ваг електродинамічної системи, ваг з дистанційним 

управлінням та апаратури для передачі розміру одиниці. Похибка відтворення 

розміру одиниці сили струму державним первинним еталоном ампера не 

перевищує 1·10-3 %. 
Досягнення сучасної фізики в галузі дослідження атомного ядра 

розкривають нові можливості для розробки досконаліших еталонів одиниці 

електричного струму та заряду. 
 
6.7. Еталон одиниці температури – кельвін 
 
 Вимірювання температури з моменту винаходу термометра Галілеєм у 

1598 р. ґрунтувалося на використанні властивостей термометричної речовини 
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(газу, рідини) і пов’язано з іменами таких вчених, як Фаренгейт, Реомюр, 

Цельсій, Томсон (Кельвін) та ін. 
У середині XVIII століття У. Томсон (Кельвін) показав, що можна 

встановити термодинамічну температурну шкалу, яка б не залежала від 

термометричної речовини. 
Термодинамічна температурна шкала, що є незалежною від властивостей 

термометричної речовини, називається шкалою Кельвіна. 
При встановленні термодинамічної температурної шкали для збереження 

наступності числового вираження її зі стоградусною температурною шкалою 

Цельсія температурний проміжок між точками танення льоду та кипіння води 

прийняли за 100 °С. 
Томсон і незалежно від нього Д.І. Менделєєв довели доцільність побудови 

термодинамічної шкали температур за однією реперною точкою – точкою 

абсолютного нуля. Така шкала має значні переваги і дозволяє визначити абсо-
лютну температуру точніше, ніж шкала з двома реперними точками. 

Похибка відтворення точки кипіння води становить 0,002–0,01 °С, точка 

танення льоду – 0,0002–0,001 °С, потрійна точка води – 0,0001 °С. 
X Генеральна конференція з мір та ваги у 1954 році ухвалила рішення про 

термодинамічну температурну шкалу з однією реперною точкою – потрійною 

точкою води, яка вища за точку танення льоду на 0,01 °С (273,16 К). 
Таким чином, термодинамічна температура є основною і позначається 

символом Т. Її одиницею служить кельвін – 1/273,16 частини потрійної точки 

води. 
Температура у градусах Цельсія позначається символом t і визначається 

таким чином: 
t = Т – То,    (6.1) 

де Tо= 273,15ºС. 
Вимірювання температури за термодинамічною шкалою шляхом прямої її 

реалізації за допомогою газових термометрів пов’язане з серйозними 

труднощами, тому була прийнята Міжнародна практична температурна шкала, 

яка ґрунтується на відтворенні 11 рівноважних станів речовин (водню, неону, 

кисню, води, цинку, золота та ін.). 
 
6.8. Еталон одиниці сили світла – кандела 
 
У минулому столітті різні держави використовували різні еталонні 

джерела одиниці сили світла – свічки. 
На Міжнародному конгресі електриків у 1881 р. був прийнятий еталон 

світла – одиниця Віоля. За одиницю Віоля визнавалася сила світла, яка 

випромінювалась квадратним сантиметром поверхні твердіючої платини у нор-
мальному напрямку до цієї поверхні. Пізніше спосіб відтворення одиниці Віоля 

одержав назву “абсолютного еталона сили світла”. У 1889 році конгресом за 

практичну одиницю світла була прийнята одна двадцята одиниці Віоля. 



 41 

З огляду на труднощі реалізації еталона одиниці Віоля Міжнародний 

конгрес у 1893 році приймає за еталон лампу Гефнера – Альтенека, а пізніше – 
керамічні трубки та інші джерела світла. 

Лише у 1967 році Генеральна конференція з мір та ваги визначила за 

одиницю сили світла канделу. Це світло, яке випромінюється з площини 

перерізом 1/600 000 м2 повного випромінювача у перпендикулярному до цього 

перерізу напрямку при температурі твердіння платини і тиску в 101 325 Па. 
Державний первинний еталон одиниці світла – кандела складається з двох 

взаємозамінних повних випромінювачів та апаратури вимірювання. Повний 

випромінювач являє собою тонкостінною трубку з оксиду торію, занурену у 

розплавлену платину. Нагрівання платини проводиться у високочастотній 

індукційній печі, а вимірювання сили світла – за допомогою фотоелектричного 

фотометра. 
Середнє квадратичне відхилення результату відтворення та передачі 

одиниці сили світла державним еталоном не перевищує 2 · 10-3. 
 
Контрольні запитання: 
 
1. Що таке еталон фізичної величини?  
2. Яке призначення еталонів фізичних величин? 
3. Як класифікують еталони фізичних величин? Чим відрізняється 

робочий еталон від первинного? 
4. Що прийняли за еталон довжини метр наприкінці ХVІІ століття? 
5. Що прийняли за еталон довжини метр рішенням останньої 

Генеральної конференції з мір і ваги? 
6. Як пов’язане визначення еталона одиниці маси з визначенням 

еталона довжини? 
7. На чому ґрунтується визначення еталона одиниці часу? 
8. Яку одиницю вимірювання приймають за еталон при визначенні 

сили електричного струму?  
9. Яку одиницю вимірювання приймають за еталон при визначенні 

температури?  
10. Яку одиницю вимірювання приймають за еталон при визначенні 

сили світла?  
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Розділ 7 
____________________________________________________________________ 

 
ДЕРЖАВНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

 
7.1. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань 
 
Одним із головних завдань державної метрологічної служби є 

забезпечення єдності й точності вимірювань, підтримання одноманітності 

засобів вимірювальної техніки. Під єдністю вимірювань слід розуміти такий 

стан вимірювальної справи, при якій результати вимірювань виражаються у 

законодавчо визначених одиницях і їх точність забезпечується з гарантованою 

достовірністю. Незалежно від методів, засобів вимірювання, часу і місця 

проведення результати вимірювань повинні бути однаковими. Сьогодні в 

Україні перебувають в експлуатації десятки мільйонів засобів вимірювальної 

техніки, щоденно проводяться мільярди вимірювань, тому забезпечення єдності 

й достовірності вимірювань є надто важливою, клопіткою і повсякденною 

роботою. 
Аналіз порівняно простих методів вимірювань показує, що похибки 

результатів вимірювань залежать значною мірою від засобів вимірювань, їх 

стану, класу точності, кваліфікації і підготовки персоналу тощо. Досягнути 

високої точності вимірювань неможливо без забезпечення одноманітності 

засобів вимірювальної техніки, тобто такого їх стану, коли вони відградуйовані 

у прийнятих одиницях, а їх метрологічні характеристики відповідають нормам. 

Засоби вимірювань мають бути своєчасно відремонтовані, повірені у 

метрологічних установах і мати належне обслуговування. Крім того, на 

точність вимірювань значною мірою впливають методи вимірювань, зовнішні 

чинники, фізіологічний стан спостерігача та багато інших факторів. 
При використанні сучасних складних методів вимірювання засоби 

вимірювань не завжди визначають сумарну похибку вимірювань, оскільки на 

похибку більше впливають недосконалість методу вимірювання, помилки 

експериментатора та зміна умов проведення вимірювання. Тому важливо 

забезпечити одноманітність засобів вимірювань, єдність вимірювань, умови 

проведення експерименту, а також чітко визначити мету та послідовність 

опрацювання результатів експерименту за допомогою ЕОМ. 
Розроблений комплекс правил регламентує порядок підготовки, 

проведення і опрацювання результатів вимірювань (правила законодавчої 

метрології). Встановлені еталонна база і комплекс зразкових засобів 

вимірювань для передачі розміру одиниць фізичних величин від еталонів 

зразковим і робочим засобам вимірювань (повірочні схеми), а також контроль 

за виконанням правил і норм законодавчої метрології та своєчасною повіркою і 

атестацією всіх засобів вимірювальної техніки в державі. 
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Таким чином, забезпечення єдності вимірювань як діяльності, 

спрямованої на досягнення і підтримку єдності вимірювань в Україні досить 

складне і відповідальне завдання, яке й визначає головний зміст метрології і 

метрологічних служб держави. Виходячи з цього, метрологічне забезпечення – 
це встановлення і застосування метрологічних норм і правил, а також 

розроблення, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для 

досягнення єдності і потрібної точності вимірювань. 
Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія – наука 

про вимірювання, про методи та засоби забезпечення єдності вимірювань і 

способи досягнення потрібної точності. 
Технічними основами метрологічного забезпечення є система 

державних одиниць фізичних величин, система передачі розмірів одиниць 

фізичних величин від еталонів усім засобам вимірювань, система розробки, 

постановки на виробництво і випуску в обіг робочих засобів вимірювань 

необхідної точності для промисловості, система обов’язкових державних і 

відомчих повірок або метрологічної атестації засобів вимірювань, система 

стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, система 

стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості речовин і 

матеріалів тощо. 
Організаційною основою метрологічного забезпечення є Державна 

метрологічна та відомча служба, метрологічні служби центральних органів 

виконавчої влади, підприємств та організацій. 
Загальні правила і норми метрологічного забезпечення встановлюються 

стандартами державної системи забезпечення єдності вимірювань. Остання є 

комплекс установлених стандартами взаємопов’язаних правил, положень, ви-
мог і норм, які визначають організацію і методику проведення робіт для оцінки 

та забезпечення єдності і точності вимірювань. 
Основні об’єкти стандартизації метрологічного забезпечення єдності 

вимірювань: 
 одиниці фізичних величин; 
 державні еталони і повірочні схеми; 
 методи і засоби повірки засобів вимірювань; 
 нормовані метрологічні характеристики; 
 норми точності вимірювань; 
 способи вираження і форми представлення результатів вимірювань та 

показників точності вимірювань; 
 методики проведення вимірювань; 
 методики оцінки похибок і форми представлення даних про 

властивості речовин і матеріалів; 
 вимоги до зразків складу і властивостей речовин та матеріалів; 
 організація і порядок проведення державних випробувань, повірки, 

метрологічної атестації засобів вимірювань, метрологічної експертизи, 

нормативно-технічної, проектної, конструкторської і технологічної документації. 
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7.2. Основні цілі та завдання метрологічного забезпечення 
 
Основні завдання метрологічного забезпечення: 
 підвищення якості продукції, ефективності управління виробництвом 

і рівня автоматизації виробничих процесів; 
 забезпечення взаємозамінності деталей, вузлів та агрегатів, створення 

необхідних умов для кооперування виробництва і розвитку спеціалізації; 
 підвищення ефективності науково-дослідних експериментально-

конструкторських робіт та випробувань; 
 забезпечення обліку і підвищення ефективності матеріальних 

цінностей і енергетичних ресурсів; 
 підвищення рівня автоматизації управління транспортом і безпеки 

його руху; 
 забезпечення високої якості і надійності зв’язку. 

Держстандарт України відповідно до Закону України “Про метрологію та 

метрологічну діяльність”, проводить технічну політику по забезпеченню 

єдності вимірювань шляхом реалізації таких основних заходів: 
 організація і проведення фундаментальних досліджень у галузі 

метрології; 
 організація еталонної бази України; 
 координація діяльності метрологічної служби; 
 визначення загальних метрологічних вимог до засобів вимірювальної 

техніки та методів вимірювання; 
 організація і проведення державного метрологічного контролю і 

нагляду; 
 участь у діяльності міжнародних метрологічних організацій; 
 організація навчання та підготовки кадрів з метрології, стандартизації 

та сертифікації тощо. 
 
7.3. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань України 
 
Державне забезпечення єдності вимірювань, як одне з головних завдань 

роботи Держстандарту України, має на меті сприяння науково-технічному та 

економічному прогресу на основі використання результатів вимірювань 

гарантованої точності, виражених у прийнятих одиницях. 
Законом України № 113/98-ВР від 11 лютого 1998 року “Про метрологію 

та метрологічну діяльність” визначені правові основи забезпечення єдності 

вимірювань в Україні, врегульовано суспільні відносини у сфері метрологічної 

діяльності. Цей закон спрямований на захист громадян і національної 

економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Закон 

поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи 
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місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від 

форм власності та виду діяльності, що діють на території України. 
Державна метрологічна система забезпечує єдність вимірювань у 

державі і спрямована на: 
 реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології; 
 захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних 

результатів вимірювань; 
 економію усіх видів матеріальних ресурсів; 
 підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок; 
 забезпечення якості конкурентоспроможності вітчизняної продукції; 
 створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ 

забезпечення єдності вимірювань у державі. 
Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку державної 

метрологічної системи координує Державний комітет України із стандартизації, 

метрології та сертифікації (далі – Держстандарт України) – центральний орган 

виконавчої влади. 
 
7.4. Структура метрологічної служби України 
 
Метрологічна служба України складається із Державної метрологічної 

служби і метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, 

підприємств та організацій. Структурну схему метрологічної служби України 

подано на рис. 7.1. 
Держстандарт України безпосередньо підпорядкований Кабінету 

Міністрів України, який здійснює загальне керівництво Держстандартом, 

затверджує загальнодержавні стандарти і проводить механічну політику в 

країні. 
До Державної метрологічної служби належать: 
 відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України; 
 державні наукові метрологічні центри; 
 територіальні органи Держстандарту України в областях, місті Києві та 

містах обласного підпорядкування (Горлівка, Дрогобичі, Кременчузі, Кривому 

Розі, Маріуполі, Мелітополі, Краматорську, Червонограді); 
 державна служба єдиного часу та еталонних частот; 
 державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і 

матеріалів; 
 державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та 

властивості речовин і матеріалів. 
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Рис. 7.1. Структурна схема метрологічної служби України 
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7.5. Державна метрологічна служба  
 
Державна метрологічна служба організовує, здійснює та координує 

діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань, а також виконує 

державний метрологічний контроль і нагляд за проведенням єдиної у країні 

технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань та додержанням 

вимог, нормативно-технічних актів і нормативних документів з метрології. 
Державна метрологічна служба забезпечує проведення єдиної технічної 

політики в Україні щодо забезпечення єдності вимірювань шляхом організації 

та проведення таких заходів:  
 організація проведення фундаментальних досліджень у галузі 

метрології; 
 організація створення та функціонування еталонної бази України; 
 визначення порядку створення, затвердження, реєстрації, зберігання 

та застосування еталонів, а також звіряння їх з міжнародними еталонами та 

еталонами інших країн; 
 координація діяльності метрологічної служби України; 
 визначення загальних метрологічних вимог до засобів 

вимірювальної техніки, методів та результатів вимірювань; 
 затвердження типів засобів вимірювальної техніки; 
 визначення загальних вимог щодо порядку проведення калібрування і 

метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки; 
 визначення загальних вимог до розроблення та атестації методик 

виконання вимірювань; 
 визначення порядку проведення усіх видів державного 

метрологічного контролю і нагляду; 
 організація і проведення державного метрологічного контролю і 

нагляду; 
 затвердження типових положень про метрологічні служби центральних 

органів виконавчої влади, підприємств і організацій; 
 розроблення або участь у розробленні національних, державних і 

багатогалузевих програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань; 
 організація навчання з метрології, стандартизації та сертифікації з 

метою підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу підприємств, 

участь в діяльності міжнародних метрологічних організацій у порядку, 

передбаченому законодавством. 
Рішення Держстандарту України з питань метрології, прийняті у межах 

його компетенції, є обов’язковим для виконання центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприєм-
ствами, організаціями, громадянами-суб’єктами підприємницької діяльності та 

іноземними виробниками. 
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Метрологічні центри Держстандарту України виконують роботи, 

пов’язані із створенням, вдосконаленням, зберіганням і застосуванням 

державних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань, 

розробленням нормативних документів з метрології, а також здійснюють 

державний метрологічний контроль. 
Територіальні органи Держстандарту України виконують на відповідній 

території завдання і функції Держстандарту України у межах, визначених 

положенням про ці органи та наказами Держстандарту України. 
Метрологічні центри і територіальні органи Держстандарту України за 

договорами з підприємствами, організаціями і громадянами-суб’єктами 

підприємницької діяльності, можуть проводити калібрування і ремонт засобів 

вимірювальної техніки, метрологічну експертизу документації, акредитацію 

вимірювальних лабораторій, атестацію методик виконання вимірювань та 

надавати інші метрологічні послуги. 
Державна служба єдиного часу і еталонних частот здійснює 

міжрегіональну й міжгалузеву координацію і виконання робіт, спрямованих на 

забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів 

обертання Землі. 
Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і 

матеріалів здійснює міжрегіональну й міжгалузеву координацію та забезпечує 

виконання робіт, пов’язаних із розробленням і впровадженням стандартних 

зразків складу і властивостей речовин і матеріалів. 
Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та 

властивості речовин і матеріалів здійснює міжрегіональну і міжгалузеву 

координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних із розробленням і 

впровадженням стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості 

речовин і матеріалів. 
 
7.6. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, 

підприємств і організацій 
 
До складу метрологічної служби центральних органів виконавчої влади, 

підприємств і організацій входять метрологічні служби центральних органів 

виконавчої влади, міністерств (відомств), об’єднань, підприємств і організацій, 

а також головні та базові організації відповідних відомств. 
Метрологічні служби створюються: 
 у міністерствах (відомствах) – для забезпечення єдності вимірювань 

та здійснення метрологічного контролю і нагляду на підприємствах галузі, а 

також організації робіт щодо розробки нових засобів вимірювань їх 

випробувань і впровадження в виробництво; 
 у центральних органах виконавчої влади – для координації робіт, 

пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійснення метрологічного 

контролю та нагляду; 
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 в органах управління об’єднань підприємств – для виконання функцій 

щодо забезпечення єдності вимірювань, делегованих підприємствами, що входять 

до складу об’єднань; 
 на підприємствах і організаціях – для забезпечення 

єдності вимірювань та здійснення метрологічного контролю і нагляду. 
Метрологічні служби організують та виконують роботи, пов’язані із 

забезпеченням єдності вимірювань у сфері своєї діяльності, основними з яких є: 
 організація і здійснення метрологічного контролю і нагляду; 
 розроблення методик виконання вимірювань; 
 проведення метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів 

вимірювальної техніки; 
 організація та проведення державних випробувань, повірки та 

ремонту засобів вимірювальної техніки. 
 
7.7. Відомча метрологічна служба 
 
Положення про відомчі метрологічні служби розробляються згідно з 

типовими положеннями про ці служби і погоджуються з Держстандартом 

України або ж з його метрологічними центрами та територіальними органами. 
До складу метрологічних служб міністерств входять: 
 відділи, на які покладається метрологічна служба міністерства; 
 головна організація метрологічної служби; 
 базові організації метрологічної служби; 
 відділи головних метрологів підприємств. 
Головна організація метрологічної служби створюється для проведення 

організаційно-методичного та науково-технічного керівництва роботами 

базових організацій та метрологічними службами підприємств з метрологічного 

забезпечення розробки, виробництва випробувань і експлуатації продукції, що 
виробляється підприємствами. Головна організація метрологічної служби 

призначається міністерством (відомством) за узгодженням з Держстандартом 

України із числа провідних науково-дослідних, проектно-технологічних або 

проектно-конструкторських організацій.  
Базові організації метрологічної служби призначаються міністерством за 

узгодженням з Держстандартом України із числа науково-дослідних, проектно-
конструкторських, проектно-технологічних організацій і провідних під-
приємств. Базові організації метрологічної служби створюються для 

проведення науково-технічного та організаційно-методичного керівництва 

роботами з метрологічного забезпечення розробки, виробництва, випробувань і 

експлуатації закріплених за нею певних груп продукції чи видів діяльності. 
Відділи головних метрологів підприємств і організацій організують 

роботи щодо метрологічного забезпечення підприємств, контролюють 

своєчасність повірок як зразкових, так і технічних засобів вимірювань усіх 

фізичних величин та параметрів на підприємстві і несуть за це повну відпо-
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відальність за законом. Відомчі метрологічні служби допомагають 

організовувати метрологічні служби на підприємствах, навчають працівників 

служби контрольно-вимірювальних приладів і автоматизації і доводять рішення 

Держстандарту України до підприємств. 
 
7.8. Державний метрологічний контроль і нагляд  
 
Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюється Державною 

метрологічною службою з метою перевірки додержання вимог Закону “Про 

метрологію та метрологічну діяльність” № 113-98 та інших нормативно-
правових актів України і нормативних документів із метрології. Об’єктами 

державного метрологічного контролю і нагляду є: засоби вимірювальної 

техніки; методики виконання вимірювань різних фізичних величин та кількість 

фасованого товару в упаковках. Крім того, сфера державного метрологічного 

нагляду поширюється на вимірювання, пов’язані із забезпеченням охорони 

здоров’я, захисту життя та здоров’я громадян, якості та безпеки продуктів 

харчування, стану навколишнього природного середовища, безпеки умов праці, 

об’єктивності торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем 

та продавцем, податкових, банківських і митних операцій; обліку енергетичних 

і матеріальних ресурсів тощо. Залежно від об’єктів контролю і нагляду, їх 

значимості, методів вимірювань і обробки результатів, можуть бути такі види 

державного метрологічного контролю: державні випробування засобів 

вимірювальної техніки, їх атестація,  повірка та акредитація. 
 
7.9. Державні випробування засобів вимірювальної техніки 
 
Усі засоби вимірювальної техніки, призначені для серійного 

виробництва чи ввезені із закордону, підлягають державним випробуванням під 

наглядом метрологічної служби з метою визначення відповідності їх 

установленим нормам, потребам народного господарства та сучасному рівневі 

розвитку приладобудування, а також доцільності їх виробництва. 
Головною метою випробувань є забезпечення високого технічного рівня 

приладобудування, відповідності технічних і метрологічних характеристик 

засобів вимірювальної техніки, вимогам народного господарства і світового 
ринку, встановлення оптимальної номенклатури засобів вимірювань, 

забезпечення потреб народного господарства, розвиток метрологічної бази 

держави з високим рівнем уніфікації і стандартизації засобів вимірювань, а 

також спеціалізації і кооперації їх виробництва. 
За Законом “Про метрологію та метрологічну діяльність” прийнято два 

види державних випробувань: приймальні та контрольні. 
Державні випробування засобів вимірювальної техніки – це 

дослідження, які виконуються державною метрологічною службою або за її 

дорученням, зразків засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань), 
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партій, призначених для серійного виробництва, або зразків, призначених для 

імпорту партіями, з метою встановлення їх відповідності вимогам нормативно-
технічної документації. 

Державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки 

мають на меті визначення метрологічних характеристик засобів вимірювань, 

призначених для серійного виробництва або ж для зразків імпортних поставок з 

подальшим затвердженням їх типів і визначенням доцільності поставки 

імпортних засобів вимірювання. 
Державна приймальна комісія (або відповідний метрологічний орган) на 

основі вивчення і аналізу зразка засобу вимірювання технічної документації на 

нього, результатів випробувань і експериментальних висновків, які подає 

організація-розробник (виготовлювач) випробуваного зразка, ухвалює 

рекомендації про доцільність випуску засобів вимірювання певного типу. 
Держстандарт України розглядає матеріали комісії державних 

випробувань і ухвалює рішення про затвердження типу засобу вимірювання до 

випуску та обігу в державі. Після затвердження тип засобу вимірювання 

заноситься до Державного реєстру мір і вимірювальних засобів України. 
Державні контрольні випробування як правило проводяться для серійно 

виготовлюваних засобів вимірювальної техніки з метою підтвердження їх 

відповідності встановленим вимогам та метрологічним нормам. 
Вимірювальні засоби, для яких не проводяться державні випробування, 

при необхідності визначення їх метрологічних характеристик підлягають 

метрологічній атестації. 
Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – це дослідження 

з метою визначення їх метрологічних характеристик та видачі відповідного 

документа. Метрологічна атестація проводиться метрологічними організаціями 

на основі поданих документів та актів випробувань заводу, виготовлювача. 
 
7.10. Повірка, ревізія та експертиза засобів вимірювальної техніки 
 
Система метрологічного нагляду за засобами вимірювальної техніки є 

комплекс правил, положень, вимог технологічного, економічного і правового 

характеру, які визначають організацію і порядок проведення повірки, ревізії й 

експертизи засобів вимірювань. 
Повірка, ревізія та експертиза проводяться відповідно до постанов 

Держстандарту України і поширюються на всі засоби вимірювальної техніки, 

які перебувають в експлуатації та обігу в державі. 
Повірка засобів вимірювальної техніки – це процес порівняння 

показників засобів вимірювальної техніки, що повіряють з показниками більш 

точних засобів вимірювань (зразкових, еталонних) з метою визначення їхнього 

класу точності та встановлення придатності до застосування. 
Залежно від рівня метрологічної служби повірки можуть бути 

державними та відомчими, а за призначенням – первинними, періодичними, 
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інспекційними, позачерговими, комплексними, поелементними, вибірковими та 

ін. 
Державна повірка засобів вимірювальної техніки – це повірка 

органами державної метрологічної служби або ж за їх дорученням засобів 

вимірювальної техніки, які використовуються у сферах, що підпадають під 

державний метрологічний нагляд. 
Відомча повірка засобів вимірювальної техніки – це повірка відомчими 

метрологічними службами засобів вимірювальної техніки, що не підлягає 

державній повірці. Наприклад, повірка технічних засобів вимірювань на під-
приємствах галузі за допомогою зразкових засобів вимірювань, які своєчасно 

пройшли державну повірку в обласних чи міських територіальних органах і 

мають свідоцтва про повірку. 
Первинна повірка засобів вимірювальної техніки – повірка, яка 

виконується вперше після виготовлення засобів вимірювальної техніки або 

після їх ремонту чи за умови імпортних поставок партій засобів вимірювань. 
Періодична повірка засобів вимірювальної техніки проводиться при 

експлуатації або збереженні засобів вимірювань через певний проміжок часу 

(міжповірковий інтервал) з метою встановлення їх придатності для експлуатації 

або ж при пошкодженні клейма, пломби чи втраті документації. 
Інспекційна повірка – повірка засобів вимірювальної техніки органами 

державного нагляду з метою виявлення метрологічних недоліків у засобах 

вимірювань, що перебувають в експлуатації, на складах і базах постачання. 
Обов’язковій державній повірці підлягають: 
 засоби вимірювальної техніки державної метрологічної служби; 
 зразкові засоби вимірювальної техніки, які використовуються 

метрологічними службами міністерств і відомств як вихідні засоби при 

градуюванні та повірці; 
 засоби вимірювальної техніки, які використовуються при обліку 

матеріальних цінностей, взаєморозрахунків і торгівлі; 
 засоби вимірювальної техніки, які використовуються при державних 

випробуваннях нових засобів вимірювань та при державних атестаціях якості 

продукції; 
 засоби вимірювальної техніки, результати яких використовуються у 

наукових дослідженнях та при реєстрації спортивних міжнародних і 

національних рекордів тощо. 
Позитивні результати повірки закріплюються повірочним тавро або ж 

виданням свідоцтва про повірку зразкових засобів вимірювань. 
Повірочне тавро – знак встановленої форми, що його наносять на засоби 

вимірювальної техніки, які визнані придатними для застосування в результаті їх 

повірки. 
Однією з важливих форм метрологічного нагляду за засобами 

вимірювальної техніки є метрологічна ревізія підприємств, які виготовляють, 
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ремонтують, експлуатують, а також зберігають і торгують засобами 

вимірювальної техніки. 
Метрологічна ревізія полягає у перевірці стану засобів вимірювальної 

техніки, у контролі за виконанням правил їхньої повірки та використанням 

органами державної метрологічної служби. 
 Метрологічна ревізія як форма контролю за повсюдним додержанням 

єдності вимірювань охоплює не тільки засоби вимірювальної техніки, а й 

контролює правильність документального їх відображення. 
Результати метрологічної ревізії оформляються актом, у якому 

відображають результати перевірки. При суперечливих результатах 

метрологічної ревізії або на письмову вимогу органів суду, прокуратури, 
арбітражу призначається метрологічна експертиза. 

Метрологічна експертиза документації – це аналіз і оцінка 

правильності прийнятих у документації технічних рішень щодо реалізації 

метрологічних норм і правил. 
 
7.11. Державна служба єдиного часу і еталонних частот  
 
Державна служба єдиного часу і еталонних частот є складовою частиною 

Держстандарту України, на яку покладено виконання таких завдань: 
 передача сигналів точного часу; 
 встановлення мережі установ щодо визначення і приймання сигналів 

точного часу та збереження одиниці часу; 
 проведення робіт з визначення, розподілу, зберігання та передачі 

еталонних частот; 
 координація робіт окремих відомств у галузі частот; 
 розробка і введення в дію державного еталона часу і частот в Україні. 
Для більш повного використання світлового добового часу для роботи і з 

метою економії електроенергії на освітлення у темний період доби в різних 
країнах, проводиться переведення стрілок годинника на 1 годину вперед на 

літній період.  
У 2011 році Верховна Рада України відмінила практику переводу 

годинників. А 25 березня 2012 року в зв’язку з Постановою Кабінету Міністрів 

Україна перейшла на літній час. У проекті закону “Про порядок обчислення 

часу на території України” було запропоновано перевести годинникову стрілку 

весною на літній час, а восени відмінити дію літнього часу та вже не 

переводити годинникову стрілку, тобто ввести на території України час другого 

годинникового поясу без щорічного переводу годинникової стрілки. 28 жовтня 

2012 року Україна перейшла на зимовий час. Питання про перевід стрілок на 

території України лишився відкритим.  
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7.12. Державна служба стандартних зразків складу і властивостей 

речовин та матеріалів 
 
Головною метою Державної служби стандартних зразків складу і 

властивостей речовин та матеріалів є забезпечення єдності вимірювань 

хімічного складу, фізичних, фізико-хімічних, експлуатаційних та інших 

властивостей речовин та матеріалів. 
Стандартні зразки широко використовуються для градуювання і повірки 

засобів і методів вимірювань, а також для контролю якості промислової 

продукції методом безпосереднього звіряння. Зразки використовуються в 

основних галузях промисловості з метою контролю за якістю хімічного складу 

сировини, механічними, теплофізичними, оптичними, електричними, 

магнітними, радіоактивними та іншими властивостями. 
При атестації стандартного зразка точність його встановлюється у 

залежності від призначення. Допустимі похибки атестованого стандартного 

зразка властивостей, а також його розряд чи клас точності встановлюється 

відповідними нормативними документами. Кожний позитивно атестований 

зразок як стандартний зразок властивостей чи складу речовин та матеріалів 

реєструється у державному реєстрі стандартних зразків України. На атестовані 

стандартні зразки оформляються відповідні документи (свідоцтва) або 

наноситься тавро про відповідне значення атестованої величини. 
 
7.13. Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні 

сталі та властивості речовин і матеріалів 
 
 Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та 

властивості речовин і матеріалів – це спеціалізована державна система, яка 

забезпечує на основі єдиних наукових, методичних і організаційних положень 

визначення, збір, опрацювання, зберігання та стандартизацію даних про фізичні 

константи і властивості речовин і матеріалів та довідково-інформаційне 

обслуговування споживачів (абонентів) цими даними. 
У сучасній науці й техніці використовується велика кількість речовин і 

матеріалів, властивості яких змінюються з часом (старіння матеріалів) та 

залежно від умов їх застосування і зберігання (тиск, температура, вологість, 

середовище тощо). Сьогодні відомо близько 3,5 млн речовин і матеріалів і 

близько 1000 їхніх властивостей у різних зовнішніх умовах. Тому не викликає 

сумнівів актуальність організації служби стандартних довідкових даних про 

фізичні властивості і сталі речовин та матеріалів. 
Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та 

властивості речовин і матеріалів повинна дбати про своєчасну публікацію та 

розповсюдження довідників, таблиць, інформаційних оглядів тощо. 
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Контрольні запитання: 
 

1. Із чим пов’язане прагнення до єдності вимірювань? 
2. Що є основою метрологічного забезпечення єдності вимірювань: 

науковою, технічною, організаційною? 
3. Які основні об’єкти стандартизації метрологічного забезпечення 

єдності вимірювань? 
4. Які основні завдання метрологічного забезпечення? 
5. Які структурні підрозділи входять до Державної метрологічної служби? 
6. Які заходи організовує та проводить Державна метрологічна служба 

для забезпечення єдності вимірювань? 
7. Які дослідження відносять до державних випробувань засобів 

вимірювальної техніки? 
8. Із чим пов’язана процедура порівняння засобів вимірювальної техніки 

зі зразковими засобами вимірювальної техніки? Що таке повірка, ревізія та 

експертиза? 
9. Які завдання покладено на Державну службу єдиного часу та 

еталонних частот, як складову частину Держстандарту України? 
10. Яка головна мета роботи Державної служби стандартних зразків складу 

і властивостей речовини та матеріалів, як складової частини Держстандарту 

України? 
11. Які завдання покладено на Державну службу стандартних довідкових 

даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, як складову 

частину Держстандарту України? 
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Розділ 8 
_____________________________________________________________________ 

 
СИСТЕМА МЕТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В КАРТОГРАФІЇ 

 
8.1. Картографічні зображення 
 
Перш ніж розглянути метричні дисципліни картографії необхідно 

розібратись на яких саме картографічних зображеннях виконують вимірювання. 

Виразно розрізняються дві основні групи картографічних зображень: 
1) фіксовані картографічні зображення, до яких можна віднести усі 

традиційні карти на папері, плівці та ін. жорстких носіях; 
2) програмно-керовані карти, атласи, динамічні картографічні 

зображення, що відтворюють програмними та технічними засобами 

комп’ютерної графіки. 
Якщо фіксовані картографічні зображення забезпечують довготривале 

існування зображень, то програмно керовані можливо оперативно генерувати та 

перетворювати. Взаємозв’язок між ними відбувається, головним чином, на рівні 

аналогово-цифрових перетворень та вводу/виводу зображень до комп’ютерного 

пристрою мережі. 
На відміну від фіксованих картографічних зображень, що існують багато 

століть, розвиток програмно-керованих картографічних зображень відбувається 

на наших очах та характеризується деякими примітними закономірностями. 

Комп’ютерна картографія, почавши з достатньо елементарних статичних 

картограм, поступово практично досягла наближення електронних зображень 

до карт, що складали вручну за точністю, витонченістю малюнка, 
різноманітністю умовних знаків, способів оформлення та ін. 

Пізніше стало виразно проявлятися прагнення зробити електронні 

картографічні зображення якомога більш наочними, наблизити їх до реального 

образу простору, звичному людині. Це призвело до створення безлічі 

трьохмірних зображень – блок-діаграм, дисплейних стерео моделей та 

анагліфів, віртуальних картографічних зображень, до пошуку найбільш 

вигідних ракурсів та перспектив.  
Одночасно посилилися тенденції створення синтезованих 

фотозображень, зокрема фотопортретів місцевості, які так само націлені на 

найбільш адекватне передавання об’єму, кольору, освітлення реального світу. 

З’явилась можливість формувати комп’ютерні фотозображення, тобто особливі 

моделі, які можна назвати псевдофотозображеннями. Автоматично оброблені, 
трансформовані та класифіковані кольорові знімки стали поєднувати з 

трьохмірними моделями, отримуючи тематичні фотоблок-діаграми, на яких 

об’єкти що зображуються (реальні чи абстрактні) представляють у ще більш 

наочній формі, що добре упізнається  та легко сприймається.   
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Далі настала черга динамічного картографування, коли розробники 

приступили до рішення не тільки задач відтворення структури реального 

світу, але й процесів, змін, еволюцій, що в ньому відбуваються. Динамічні 

електронні карти та анімації зробили технічно можливим показ змін в часі, 

наближеному до реальності. Тобто, зусилля дослідників у першу чергу 

зосереджені на створенні картографічних зображень, що володіють високою 

наочністю, отже, легко сприймаються читачем. В принципі, прагнення 

отримати картографічне зображення якомого більш адекватне особливостям 

зорового сприйняття можна відмітити на протязі багаторічної науково-
технічної еволюції. Наприклад, так звані пейзажні карти, що застосовувались 

будівельниками та ландшафтними архітекторами для проектування на 

місцевості інженерних споруд та оцінки їх впливу на оточуюче середовище. 
Так поступово засоби машинної графіки розвиваються у напрямку 

забезпечення максимального ефекту наочності, просторово-часової подібності 

та високої геометричної точності картографічних зображень.  
З урахуванням викладеного, логічно постає питання співвідношення 

наочності та метричності картографічних зображень. 
  
8.2. Співвідношення наочності та метричності картографічних 

зображень 
 
Проблеми візуалізації неможливо розглядати без аналізу наочності, 

важливої властивості будь-якого картографічного зображення. В картографії 

наочність трактується як доступність зображення для безпосереднього 

сприйняття глядача та розуміння, як прямий наслідок образності карти. 

Ступень наочності визначається простотою та швидкістю сприйняття 

географічних образів. 
Доцільно розглянути співвідношення властивостей наочності та 

метричності картографічних зображень на прикладах картографування рельєфу 

та віртуального моделювання. 
З найдавніших часів до зображення рельєфу на картах пред’являлися дві 

основні вимоги: пластичність, тобто наочна передача нерівностей рельєфу, 
що формує у читача зоровий образ місцевості; і метричність, яка забезпечує 

отримання по картах абсолютних висот і перевищень, характеристик кутів 
нахилу, розчленування та ін. На різних історичних етапах на перший план 

виходили задачі створення пластичного, об’ємного або метрично точного 
зображення, а іноді поєднання цих вимог.  

На старих картах рельєф передавали схематичним перспективним 
рисунком у вигляді окремих гірок і хребтів, для більшої виразності вони 
покривалися тінями - цей спосіб називали картинним зображенням рельєфу. 
Він не вимагав знання абсолютних або відносних висот, крутизни схилів, було 

достатньо передати лише загальне розташування вододілів, напрямок основних 
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гряд і долин. Зображення було досить наочним, але, звичайно, ні про яку 

геометричну точність не було й мови. 
Схематичні перспективні зображення рельєфу ще у XVIII ст. перестали 

задовольняти армію - основного споживача карт. Пересіченість місцевості і 

крутизна схилів визначали маневрування піхоти і кавалерії, і це стало основною 

причиною переходу до шкал штрихів крутизни. Їх будували за простим 

принципом, чим крутіше схил, тим товщі і щільніше штрихування. Вперше 

шкалу штрихів крутизни створив в 1799 р. саксонський картограф І.Леман для 

гірського альпійського рельєфу, а в Росії були в ходу аналогічні шкали А.П. 

Болотова і Головного штабу, які добре передавали рівнинний рельєф. Основні 

топографічні карти Європейської Росії XIX ст. дають прекрасні зразки 

застосування штрихів, виконаних способом гравюри. Малюнок рельєфу має 

особливу тонкість і художність, карти наочно відображають морфологію і 

пластику місцевості і виглядають як твори мистецтва. 
Спосіб штрихів, однак, не дозволяв визначати абсолютні і відносні 

висоти. Крім того, гравірування було вельми трудомістким, а друк карт вимагав 
високої поліграфічної техніки. Впровадження у видання карт 

фоторепродукційних процесів і плоского друку сильно ускладнило відтворення 
штрихів, тонкі лінії при друку рвалися, а товсті штрихи розчавлювались і 

зливалися. До того ж застосування у військовій справі артилерії вимагало 
точного знання висот місцевості і змусило картографів шукати інші способи 

зображення рельєфу. Тоді на картах з’явилися горизонталі, головне достоїнство 

яких - висока метричність. Саме завдяки горизонталям карти рельєфу стали 

цінним джерелом морфометричної  та статичної інформації і основою для 

створення цифрових моделей рельєфу. Можна навіть сказати, що перехід до 

способу горизонталей сприяв розвитку морфометрії. Морфометрія - галузь 
геоморфології, присвячена методам визначення числових характеристик форм 

рельєфу земної поверхні (довжини, площі, об’єму, висоти, глибини, щільності 

розчленувань та ін.). Морфометричні показники отримують т.ч. з результатів 

обробки топографічних карт та аерофотоматеріалів. 
Однак метричні горизонталі позбавлені тієї наочності і пластичності, 

якою володіли перспективні малюнки і штрихові зображення. Для підвищення 

читаності і виразності їх стали доповнювати однобарвним або багатобарвним 

пошаровим гіпсометричним забарвленням та умовними знаками.  
На нинішньому етапі відбувається черговий виток розвитку способів 

зображення рельєфу, і знову на перше місце ставлять передачу його 

пластичності. Крім того, намагаються показати рельєф в природних, а не 

умовних кольорах, як ніби місцевість бачиться з космосу. Велику виразність 

зображенню надає тіньова пластика, коли форми рельєфу як би покриваються 

тінями. Легка сіра відмивка доповнює горизонталі та багатобарвне 
гіпсометричне забарвлення. Тим самим досягають максимальної пластичності і 

високої естетичної якості зображення рельєфу. 
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Цей художній прийом легко піддається автоматизації. Аналітичне 
відмивання виконують на основі цифрової моделі рельєфу. Для всіх 

елементарних осередків автоматично розраховують кути нахилу і у 

відповідності з ними наносять растр - точки різної величини, які у сукупності 

створюють ефект напівтонового зображення. 
Отримав нове народження і картинний малюнок рельєфу: на картах 

стали застосовувати перспективне зображення, особливі художні знаки, але вже 

на геометрично точній основі. Новий спосіб названий фізіографічним, він 

виявляє фізіономічні риси рельєфу, його морфологію. Спосіб застосовують для 

показу рельєфу дна океанів, поверхонь інших планет, використовують в 

туристських буклетах і деяких популярних виданнях. Об’ємні зображення дуже 

наочні, схожі на блок-діаграми або на художні панорами, однак вони зовсім не 

призначені для вимірювань. Це завжди “штучні” картографічні твори, їх 

створення вимагає мистецтва. 
Так, розвиток способів перспективного зображення рельєфу йшов від 

примітивних картинних зображень, які залишилися в далекому минулому, до 

сучасних фізіографічних карт, що добре передають пластику, об’ємність, 
тривимірність рельєфу, його натуральне забарвлення. Але одночасно з 

посиленням наочності відбувається певне зниження знакових властивостей 

карти, що веде до втрати метричності. Створюється враження, що рішення 

метричних задач, кількісний аналіз та математично-картографічне 

моделювання переносяться на цифрові моделі, а за наочними картографічними 

зображеннями залишаються лише ілюстративні функції. 
Мабуть, це методологічний прорахунок. Ніщо не заважає доповнювати 

фізіографічні моделі, пейзажні та “ландшафтні” зображення рельєфу 

горизонталями і умовними позначеннями, подібно до того як це робиться на 

ортофотокартах. Поєднання картинних і знакових засобів здатне забезпечити 

оптимальне зображення рельєфу. Весь попередній досвід свідчить про те, що на 

наступному витку розвитку метричність та знаковість знову привернуть увагу 
картографів. 

У програмно-керованому середовищі зазначені вище тенденції 

проявляються трохи інакше, але теж цілком чітко. Дальніми попередниками 

сучасних віртуальних картографічних зображень можна вважати блок-діаграми, 

які спочатку мали вигляд тривимірних малюнків, а потім фотореалістичних 

моделей. Головне завдання полягало в тому, щоб надати тривимірному 

зображенню найбільш природний вигляд. На зміну статичним моделям 

прийшли анімації з особливими зоровими ефектами та вимогами до умов 

демонстрації, і блок-діаграми придбали четвертий, часовий вимір. 
Нарешті, на шляху виготовлення віртуальних картографічних зображень 

вдалося вирішити ще два важливі завдання. По-перше, створити моделі, які 

існують не самі по собі, а в конкретному навколишньому середовищі, тобто 

змоделювати не тільки об’єкт, але й середовище, в якому він в даний момент 

функціонуватиме, а по-друге, вдалося реалізувати інтерактивну взаємодію 
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віртуального об’єкта з людиною (глядачем, спостерігачем), за допомогою 

“обльоту” гірській місцевості або “пропливу” океанічним дном, зміни 

віртуальних земних покривів (драпіровок) і т.п. 
Картографи-геоінформатики домоглися майже повної подібності об’єкта 

з реальністю. Віртуальні моделі придбали цілком натуральний вигляд, умовні 

знаки поступилися місцем природним покровам відповідно тій чи іншій порі 
року. Космічні знімки, “натягнуті” на цифрову модель, відображають реальну 

рослинність, рідколісся, кам’яні осипи та інші елементи ландшафту, тіньові 

ефекти імітують сонячне освітлення та ін. Підвищення наочності 

картографічного зображення, посилення реалістичної “портретності” та 
“натуральності” моделі спрощує процес комунікації, але одночасно веде до 

зниження знаковості і умовності. Віртуальні картографічні зображення можуть 

обходитися навіть без легенди, як обходиться без легенди сама місцевість. 
Але як без карти визначити абсолютну висоту місцевості в даній точці? 

Який напрям ліній стоку? Які типи рельєфу, грунтово-рослинного покриву, 

ландшафту? Чим представлені поверхневі відкладення і підстилають породи? 

Без карти дізнатися це неможливо. Потрібно одночасно з наочною віртуальною 

моделлю мати традиційні топографічну і тематичну карти, де всі особливості 

місцевості охарактеризовані за допомогою знаків. 
Очевидно, що пластичні зображення і віртуальні моделі повинні поєднуватись з 

традиційними знаковими зображеннями. Досягти цього можна принаймні 

двома способами: 
 шляхом розміщення звичайної карти поруч з віртуальною моделлю, 

як це робиться, наприклад, в модулях навігації, коли маршрут “обльоту” 
місцевості прокладають спочатку по топографічній карті з горизонталями; 

 за допомогою нанесення умовно-знакового навантаження 

(горизонталей, границь, тематичних виділів та ін.) безпосередньо на віртуальну 

або іншу наочну тривимірну модель місцевості. 
Другий спосіб кращий, оскільки забезпечує поєднання знаковості і 

метричності картографічних зображень з наочністю, хоча додаткове 
навантаження, звичайно, ускладнює сприйняття образу ландшафту. 

Діалектика оптимального поєднання наочності і метричності 
картографічних зображень стосуються не тільки передачі об’ємності і пластики 

рельєфу, а й багатьох інших аспектів. Відомо, наприклад, що анаморфози (або 

картографічні схеми, на яких території проектують згідно заданої змінної), 
маючи велику наочністю, програють в метричності. Велику кількість 
картографічних проекцій будують так, щоб створити у читача наочне уявлення 

щодо сферичності Землі навіть ціною значних спотворень довжин і площ. Як 

відомо, анімації чудово передають динамічні процеси, але для проведення 

вимірювань краще мати послідовну серію статичних часових зрізів. 
Підводячи підсумки аналізу, можна стверджувати, що наочність і 

метричність - це невід’ємні властиві картографічних зображень в будь якому 

графічному середовищі. І вся історія розвитку технологій візуалізації 
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картографічних зображень різного типу свідчить про стійку тенденцію, яка 

полягає в тому, щоб надати наочному картографічному зображенню 

метричність, а метричне картографічне зображення зробити максимально 

наочним. При цьому впровадження геоінформаційних технологій не знижує, а 

навіть загострює проблему суперечливості наочності та метричності. 
Часто зазначене протиріччя вирішується на користь наочності, в силу того що 

саме вона максимально активізує зорове сприйняття і найбільше сприяє 

візуальному розпізнаванню графічних образів. І все ж не можна не бачити, що 

відмова від умовної знаковості негативно позначається на прагматичних 

властивостях (особливостях сприйняття знаків) картографічних зображень. 
Співвідношення наочності та метричності картографічних зображень повинно 

бути оптимальним. 
 
8.3. Система метричних дисциплін 
 
Та обставина, що ГС формується комплексом просторових графічних 

змінних - геометричних, оптичних, тимчасових, надає їй особливі метричні 

властивості. В картографії, дистанційному зондуванні, фотограмметрії, 

розвинувся обширний комплекс метричних дисциплін, що забезпечують 

виконання всіляких вимірювань в ГІС. В рамках геоіконіки поступово 

формується особливий розділ геоіконометрія - дисципліна, а точніше - 
система дисциплін, що вивчають загальну теорію, методи і засоби 

вимірювань за картографічними зображеннями. 
Відповідно до метрики самих картографічних зображень можна виділити 

три напрями метричних дисциплін (рис. 8.1): 
 геопланіметрія - вимірювання за плоскими двовимірними 

картографічними зображеннями; 
 геостереометрія - вимірювання за об’ємними  тривимірним 

картографічними зображеннями; 
 геохронометрія, або динамічна геоіконометрія, - вимірювання  за 

динамічними трьох- та чотиривимірними картографічними зображеннями. 
Геоіконометрію можна розглядати як частину загальної метрології. На 

сьогодні геоіконометрія досить різнорідна: в ній існують дисципліни, що мають 

тривалу, навіть багатовікову історію і добре розвинутий апарат вимірювань, 

інші напрямки, які сформувалися відносно недавно, і треті, що знаходяться в 

стадії зародження. 
До геопланіметрії - найбільш розвинутого напряму геоіконометрії – 

входять такі дисципліни: 
 картометрія - вимір за картами координат об’єктів, їх геометричних 

характеристик та розмірів, орієнтації в просторі; 
 фотограмметрія - вимірювання за аеро- та космознімками розмірів 

та положення об’єктів; 
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 морфометрія - вимірювання форм та структури об’єктів за картами  

та знімками. Виділяють загальну морфометрію та  її тематичні галузі: 

геологічну, гідрологічну і ін. (кожна зі своїм специфічним набором показників). 

За мірою впровадження в дослідну практику анаморфованих карт, очевидно, 

отримає розвиток та відповідний розділ морфометрії, який можна назвати 

анаморфометріей; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.1. Система геоіконометрії, за О.М. Берлянтом. 
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мікрофотометрія і структурометрія, які розробляють методи оцінки структури 
зображення на аеро- і космічних знімках; 

 колориметрія - вимірювання та кількісне вираження колірних 

характеристик на картографічних зображеннях. 
Другий напрям - геостереометрія - включає ті ж вимірювальні 

дисципліни, але в додатку до об’ємних картографічних зображень: 
стереомоделям, анагліфам, блок-діаграмам та голограмам. В даний час добре 

розвинені такі напрямки: 
 стереофотаграмметрія - вимірювання геометричних характеристик 

об’єктів за стереопарами фотознімків на основі використання стереоскопічного 

ефекту. До цієї дисципліни примикають стереорадарграмметрія 
та інтерферометрія, які застосовуються для аналізу нерівностей земної 
поверхні за парами радіолокаційних знімків, що перекриваються; 

 стереофотометрія - вимірювання та розрахунок параметрів 

випромінювання об’єктів за стереознімком; 
 голограмметрія - вимірювання по голограмам геометричних 

характеристик, форми та структури об’єкта. 
Подальший розвиток методів створення і використання звичайних та 

електронних стереокартографічних зображень має призвести до виникнення 
відповідних метричних дисциплін - стереокартометрії та 
стереоморфометрії, а впровадження кольорових стереофотограм метричних 

моделей може стимулювати появу стереоколоріметрії. 
До геохронометрії - третього напряму геоіконометрії - входять: 
 динамічна картометрія - вимірювання просторових та часових 

параметрів за динамічними електронними картками, картографічними 
фільмами та анімаціями; 

 динамічна фотограмметрія - вимірювання показників динаміки 
об’єктів за різночасовими знімками, відеофільмів, кінофільмів; 

 кіноголограмметрія - вимірювання показників динаміки об’єктів  за 
кіноголограммами. 

Очевидно, розширення сфери практичного використання динамічних 
картографічних зображень дасть поштовх розвитку відповідних дисциплін: 

динамічної морфометрії, динамічної фотометрії, кіноколорометрії. 
Запропонована класифікація доцільна у наступному: вона дозволяє 

систематизувати усі геоіконометричні дисципліни, що застосовуються на 

сьогоднішній день, представити в упорядкованному вигляді їх зв’язки та 
ієрархію, уточнити сфери дії і дефініції. Тим самим класифікація сприяє 

методологічному осмисленню геоіконометрії як особливого напряму в рамках 

геоіконіки. Крім того, подібна систематизація виконує програмуючу функцію, 

показуючи можливі точки зростання нових метричних дисциплін. 
Це, звичайно, не єдино можлива систематизація, але вона на сьогодні 

дозволяє зробити крок у напрямку загального підходу до розуміння 
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інформаційного багатства метричної обробки картографічних зображень 
різного виду. 
 

8.4. Тематична морфометрія 
 
Універсальний  розділ геоіконометрії - тематична морфометрія. В ній 

розробляються методи кількісного аналізу форми та структури об’єктів за 
картами, аеро- та космічними знімками, фотокартами, блок-діаграмами, а 

останнім часом - за анімаційними та віртуальними моделями. 
Спочатку тематична морфометрія розвивалася в рамках картографії 

стосовно завдань фізичної географії та геоморфології. Це закономірно, оскільки 

саме топографічні і гіпсометричні карти, що зображують рельєф землі 

способом горизонталей, забезпечують найбільш широкий спектр всіляких 

вимірювань і обчислень. У геоморфології навіть виник особливий розділ - 
морфометрія рельєфу, що вивчає типи рельєфу земної поверхні, їх форми та 
розміри. 

Методи морфометрії пов’язані з картографічними способами 

зображення та певною мірою це визначає розвиток окремих наук. В геофізиці, 
геоморфології, океанології переважають ізолінійні карти, і це призвело до 

розробки прийомів вивчення градієнтів (ухилів), експозицій, горизонтального 
та вертикального розчленування, до виділення фону та аномалій полів та ін. У 

ґрунтознавстві, біогеографії, ландшафтознавстві основними способами 

зображення є якісний фон та ареали, звідси і поява таких морфометричних 

показників, як індекс роздробленості, контрастність, однорідність. А на 

соціально-економічних картах переважають пункти і мережі, і це викликає 
появу таких морфометричних показників, як щільність пунктів та мереж, 

заходи взаємної близькості (віддаленості), доступності, характеристики радіуса 

впливу, показники топології мереж та ін. 
Можна навіть сказати, що мова картографічних зображень (способи 

візуалізації) багато в чому визначає напрямок розвитку кількісних методів в 

тій чи іншій галузі наук про Землю, і навіть більше того знакова система 

значною мірою впливає на формування цих галузей. 
Комп’ютерні технології дозволили реалізувати своєрідний 

“морфометричний моніторинг” стану мінливих об’єктів, екстраполювати та 

обчислювати зміни параметрів у задані моменти часу, тобто давати прогноз, 

попереджаючи, наприклад, про розвиток небезпечних природних явищ і 

процесів. 
В області динамічної морфометрії намітилася стиковка з методами 

цифрової фотограмметрії. А з впровадженням анімацій відкрилися перспективи 
для розвитку анімаційної морфометрії, в рамках якої розробляються методи 

кількісного аналізу в реальному або близькому до реального масштабах часу, 

побудови похідних анімаційних морфометричних карт (наприклад, карт 
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атмосферних явищ), тривимірних динамічних моделей (наприклад, моделей 

рухомих льодовиків) та ін. 
В табл. 8.1 систематизовано деякі картометричні та морфометричні 

показники, які використовуються при вивченні дискретних і безперервних 

географічних об’єктів.  
 

Табл. 8.1. Основні карто- та морфометричні показники 
 

показники 
об’єкти 

дискретні неперервні 

поверхні точкові лінійні площинні 

к
ар

то
м

ет
р

и
ч

н
і 

розмір 
протяжність  • • • 

площа   • • 
об’єм      •* 

орієнту- 
вання 

азимут  • • • 
експозиція    • 
кут нахилу  • • • 

м
о

р
ф

о
м

ет
р

и
ч

н
і форма 

витягнутість  • • • 
звивистість  • • • 

кривизна   • • • 

щільність 
густота • •   

концентрація • •  • 
рівномірність • •   

розчлену-
вання 

вертикальне    • 
горизонтальне   • • 

* Операції з поверхнями дають змогу визначити такі важливі 

метричні показники, як об’єм, наприклад, об’єм водосховищ або об’єм пустої 

породи, що залягає вище вугільного водосховища.  
 
В різних галузях знання сформувалися особливі комплекси 

морфометричних показників: в ландшафтознавстві, ґрунтознавстві і геоботаніці 

- для оцінки структури земних покривів, в демографії - для вивчення 

конфігурацій систем розселення, в економічній географії - для характеристики 

просторового розподілу промислових і гірничодобувних центрів, транспортних 

мереж і комунікацій та ін. 
Впровадження в морфометрію системних уявлень проявляється в 

тенденції відмови від якогось одного “універсального” показника та пошуку 
раціональної системи показників, що характеризують досліджуваний об’єкт з 

різних сторін, взаємно доповнюють один одного, розрахованих на основі 

сумісної геоінформації.  
З позицій геоіконометрії видно, що картометрія і морфометрія 

(особливо її тематичний напрям) виконують різні функції. Картометрія – це 
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вимір по картах геометричних характеристик об’єктів, їх координат, довжин, 

площ і об’ємів, орієнтації в просторі, а морфометрія – визначення показників 

форми і структури об’єктів. Це дві різні, хоча і тісно пов’язані процедури, що 

виконують різні функції. Картометрія видобуває первинні дані безпосередньо 
за картами (абсолютні величини, розміри об’єктів) – звідси особливі вимоги до 

точності вимірювань. Морфометрія ж моделює похідні, як правило відносні, 

показники, всілякі коефіцієнти, різноманітність яких практично не обмежена, – 
отже, виникає проблема надійності морфометричного (геоморфологічного) 

моделювання в його змістовному аспекті. Всі картометричні похибки 

проектуються на морфометричні показники. 
Великі, поки не до кінця усвідомлені можливості відкриває 

морфометричний аналіз різномасштабних картографічних зображень, в 

результаті якого виявляється ієрархія об’єктів та явищ, підпорядкованість 

геосистем різних рангів та ін. З точки зору методики геоіконометрії чималий 

інтерес представляє з’ясування оптимальних масштабів картографічних 

зображень для морфометричного аналізу структур різного ієрархічного рівня. В 

узагальненому вигляді напрями і об’єкти дослідження тематичної морфометрії 

представлені в табл. 8.2. 
Табл. 8.2. Розділи та об’єкти тематичної морфометрії 

 
Розділ Основний об’єкт дослідження 

Геоморфологічна 
морфометрія 

Форми рельєфу суші і морського дна, морфоструктури, 

неотектонічні структури, палеорельєф 
Структурна 

морфометрія 
Геолого-структурні поверхні, розломи, лінеаменти, кільцеві 

структури 
Геофізична 

морфометрія 
Геофізичні поля, їх компоненти, нормальні та аномальні 

складові 
Морфометрія 

планет та 
небесних тіл 

Планетарні структури, рельєф планет, лінеаменти, кратери 

Гідрологічна 

морфометрія 

(суші) 

Структура гідромережі, форми, розміри гідрографічних 

об’єктів, рельєф русла річок 
 

Морфометрія 

морів та океанів 
Форма, розміри акваторій, структура водних мас, розподіл 

фізико-хімічних параметрів вод, біологічних ресурсів, 
розміри забруднень 

Ландшафто-
метрія 

Структура ландшафтної оболонки, конфігурація і розподіл 

ландшафтів 
Морфометрія 

ґрунтів 
Структура ґрунтового покриву, форма та розподіл ареалів 

ґрунтів, ґрунтово-геохімічних аномалій,  ерозія ґрунтів 
Морфометрія 

рослинного 
покриву 

Структура рослинного покриву, форма та розміри ареалів 

рослинності, обсяг біомаси 
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Еколого-
географічна 

морфометрія 

Джерела несприятливих впливів на середовище, природні 

та антропогенні фактори забруднення, структура ареалів 

забруднення, шляхи міграції та потоки забруднення 
Медико-
географічна 
морфометрія 

Структура і форма ареалів захворювань, вогнища епідемій, 
шляхи їх переміщення 
 

Соціально-
економічна 

морфометрія 

Структури розселення, розміщення об’єктів  промисловості 

та сільського господарства, конфігурація транспортних 

мереж, мереж обслуговування та ін. 
 
8.5. Надійність вимірювань за картографічними зображеннями 
 
Проблема оцінки надійності геоіконометрії в значній мірі залежить від 

якості картографічних зображень, їх математичної основи, джерельної бази, 

методики створення, способу візуалізації, рівня генералізації та ін. Поняття 

надійності синтезувало уявлення про точність, достовірніст, повноту та 

сучасності отримання результатів. 
 Проблема надійності виникла саме у зв’язку з дешифруванням 

дистанційних знімків, а не в картографії, де здавна досліджувалися геометрична 

і технічна точність карт. Пізніше надійність стали розглядати в картометрії та 
картографічному методі дослідження  

З розвитком геоіконіки, і особливо геоінформаційного 

картографування, стала затверджуватися думка, що надійність процесу 

створення, використання картографічних зображень повинна забезпечуватися 

системою правил, норм, інструкцій і державних стандартів. В них повинні бути 

визначені сам об’єкт вивчення, суть і зміст проблеми, виділено ознаки та 
показники, запропоновані способи оцінки.  

Поняття надійності розглядаються в рамках наступних факторів: 
 інтелектуальний - знання, вміння, досвід виконавців, у тому числі 

бази знань (існуючі в явному і неявному вигляді); 
 концептуальний - цілі, завдання, основні концепції; 
 джерельний - вихідні матеріали, які залучаються для створення 

картографічних зображень, включаючи бази цифрових даних; 
 технологічний - процедури та операції зі створення та використання 

картографічних зображень, їх програмно-апаратне забезпечення. 
Якість картографічних зображень являє собою сукупність 

властивостей, що забезпечують його здатність задовольняти певні потреби 

відповідно до призначення, масштабу, рівня генералізації, тематики. 
Надійність картографічного зображення – прямий наслідок його якості. Під 

надійністю картографічних зображень розуміють здатність виконувати або 
вирішувати поставлені завдання в заданих умовах в межах допустимих 

помилок. 
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Ключовим поняттям надійності є правильність, яка означає 

відповідність дій, що виконують та результатів, що одержують заданому 

переліку правил і вимог, які мінімізують помилки. 
Різним аспектам якості картографічних зображень відповідають різні 

види надійності. 
Організаційна надійність визначається обґрунтованістю цілей, 

концепцій, вимог до матеріалів, процесів та в межах допустимих помилок. Цей 

вид надійності характеризує також ступінь розвиненості системи контролю, 

виявлення та усунення виявлених помилок. 
Інформаційна надійність забезпечується дотриманням відповідності 

якості, складу і кількості інформації завданням, що вирішують. Її визначають 

повнотою, достовірністю і точністю інформації 
Комунікаційна надійність означає своєчасну та в межах допустимих 

помилок передачу інформації. 
Технологічна надійність охоплює всі процедури процесу створення-

використання картографічного зображення та багато в чому зумовлюється 

адекватним вибором алгоритмів дослідження, програмних продуктів та 
апаратного забезпечення. 

 
8.6. Геоіконометрія і математичне моделювання 

 
Як зазначено, геоіконометрія використовує великий арсенал технічних 

прийомів і засобів, починаючи від найпростіших візуальних оцінок і кінчаючи 

точними інструментальними і автоматичними вимірюваннями з застосуванням 
складного математичного апарату. Для вимірювань, наступної обробки 
результатів та оцінки їх точності широко застосовують методи математичної 

статистики та теорії ймовірностей, які в даний час тісно переплетені з карто-, 
морфо-, фото- та фотограмметрією, так що нерідко між ними не вбачають 

відмінностей. З методичної точки зору ці відмінності видаються досить 

чіткими: геоіконометрія займається вимірюванням і обчисленням кількісних 
показників, а ймовірносно-статистичний аналіз дозволяє за даними вимірів 

оцінювати розподіл та взаємозв’язки цих показників, що розглядаються як 

безліч випадкових величин. 
Аналізуючи загальну схему взаємодії геоіконометрії та математичного 

моделювання, слід насамперед підкреслити, що в основі будь-якого аналізу 

картографічних зображень, всіх кількісних досліджень за ними завжди лежать 

їх читання і візуальне розпізнавання зображених об’єктів  (див. рис. 8.2). 
Дослідник спочатку сприймає графічний образ у всій повноті, не 

розчленовуючи його на складові частини. Цілісне уявлення про об’єкт активізує 

механізми евристичного аналізу та одночасно дозволяє оптимально спланувати 

подальші геоіконометричні визначення. 
Після цього визначають кількісні показники: карто- та морфометричні 

характеристики, дані фотограмметричних і стереофотограмметричних 
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вимірювань, фотометричні, колориметричні тощо. У подальшому їх 

використовують для ймовірносно-статистичного аналізу та математичного 

моделювання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.2. Схема взаємодії геоіконометрії та математичного моделювання, 

за О.М. Берлянтом. 
 
Методи математичної статистики дозволяють по вибірках, отриманим з 

картографічних зображень, визначати середні величини і варіації, 

розраховувати параметри розподілу та показники кореляції, виконувати 

багатомірний факторний, компонентний і дисперсійний аналізи і т.п., – тобто, 
використовувати весь арсенал математичної статистики, що застосовують в 

науках про Землю та суспільство. 

Картографічні зображення 

Читання та візуальний аналіз 

Геоіконометрична обробка 
- картометричні та морфометричні дані 
- дані фотограмметричної обробки 
- фотограмметричні показники 
- голографічні показники 

Математичне 

моделювання 
моделі : 

- структури та тренда 
- динаміки  
- функціонування  
- кластерізації та 

районування  
- просторового-

часового прогнозу 

тощо 

Бази даних 

Вірогідно-
статистичний аналіз 
- середні 
- показники варіації 
- ентропія 
- характеристики 

росподілення 
- показники кореляції 
- огінки головних 

факторів тощо 

Бази моделей 
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У просторовому аналізі ймовірносно-статистичні методи забезпечують 
рішення типових завдань: оцінку середніх значень досліджуваних параметрів і 

їх мінливості по території і в часі, виявлення значних відмінностей між 

ознаками та характеру їх варіювання від місця до місця, визначення сили 

зв’язку між виміряними ознаками та прогнозуваня одних ознак за значеннями 

інших, виявлення трендів (тенденцій розвитку) і т.п. 
Математичне моделювання передбачає більш поглиблений аналіз, ніж 

просто обчислення кількісних показників. Маються на увазі побудова 

просторово-часових моделей структури, динаміки, взаємозв’язків об’єктів та 
явищ і на цій основі створення більш складних моделей функціонування 

геосистем і прогнозу їх подальшого розвитку. 
Розрахунок ймовірносно-статистичних показників і власне математичне 

моделювання тісно переплетені між собою. Методи статистики, математичної 

теорії інформації, фільтрації, класифікації (кластерізації), районування та 

багато інших змикаються в процесі моделювання. Важлива закономірність - 
модифікація методики та формального апарату стосовно особливостей 

просторового аналізу та властивостями самих картографічних зображень. 
Багато похідних просторових математичних моделей створюються у 

вигляді карт та інших похідних картографічних зображень: це морфометричні 

карти (розчленування поверхонь, ухилів, градієнтів та ін.), карти полів 
щільності та інтенсивності явищ, фонові (трендові) та остаточні поверхні, поля 

просторових кореляцій і взаємних відповідностей, анізотропії явищ, розподілу 

головних чинників та факторних навантажень, тривимірні моделі, анімаційні 

послідовності та багато іншого. Всі похідні моделі теж є картографічними 

зображеннями, і вони знову можуть стати об’єктами візуального та метричного 

аналізів, по ним будуть отримані нові кількісні дані та побудовані моделі більш 

високого рівня складності. Таким чином, в ході дослідження виникає 

послідовність: картографічне зображенняметричні даніматематичні 

моделіпохідне картографічне зображення, а далі цикл може повторюватися. 

При цьому розрізняють принаймні три види подібних послідовностей: 
- паралельні перетворення, коли одне картографічне зображення (А) 

слугує вихідним для отримання одразу кількох різних, але взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюючих (похідних) картографічних зображень В, С ... N: 

A  (B, C ... N). 
Наприклад, по карті рельєфу можна розрахувати морфометричні 

показники і скласти серію морфометричних карт глибини, густоти 

розчленування, ухилів та експозиції схилів тощо, а потім аналізувати їх порізно 

або спільно. Складання похідних картографічних зображень в більшості 

випадків досить добре розроблено. У перспективі можна очікувати розробки 

нових методик: наприклад, анаморфометричних карт; 
- послідовні перетворення - складні багаторазові трансформації, при 

яких кожна похідна модель стає одночасно вихідною для чергового 

перетворення: 
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АВ С   ...   N. 
Кінцева мета такої послідовності - отримання N-гo зображення і його 

змістовна інтерпретація. Скажімо, за космічним знімком гірської території 

складається спочатку схема лінеаментів, потім послідовно - карти лінеаментів, 

обраних простягань, щільності лінеаментів, аномалій щільності, зон підвищеної 

тріщинуватості та – як підсумок – карта прогнозу розміщення рудних родовищ. 

Кожна з проміжних моделей має певну цінність і може бути об’єктом аналізу та 
геологічної інтерпретації, але метою перетворення є кінцева ланка – прогнозна 

карта; 
- деревовидні перетворення - комбінації паралельної та послідовної 

схеми, в результаті чого формується ланцюжки, розгалужені 
або циклічні послідовності перетворень. 

Вихідними можуть служити одне або кілька картографічних зображень: 
наприклад, звичайні та електронні карти, тривимірні моделі, похідні 

синтезовані знімки, математико-картографічні моделі. На різних стадіях 

дослідження можна вводити додаткові картографічні зображення, а на етапі 

інтерпретації залучати базові карти і т.п. Цей спосіб використання 

картографічних зображень, що найчастіше зустрічається, коли особливого 

значення набуває їх просторово-часова сумісність. 
Математичне моделювання за геоіконометричними даними при всій 

різноманітності та високої ефективності містить ще багато не досліджених 
можливостей та білих плям. Одне з найбільш помітних – недостатньо конкретні 

уявлення про властивості (структури, ступені складності, стаціонарності, 

наявності просторової автокореляції) явищ та процесів, для яких 

застосовуються ті чи інші моделі. 
Практично не існує скільки-небудь чітко виділених класів явищ, для 

яких придатні моделі певного виду. Невідомо, наприклад, коли більш 

ефективний факторний, а коли компонентний аналіз і т.п. Словом, методика 

математичного моделювання за картографічними зображеннями, містить 

неабияку частку емпіризму. 
Абсолютно недостатньо вивчені можливості синтезу геометричних, 

оптичних і часових параметрів для одержання синтетичних оціночних 

показників і типологічних характеристик просторово-засових геосистем. 
На сучасному рівні розвитку геоінформаційних технологій результати 

геоіконометричного аналізу часто використовують для формування баз даних. 

Одночасно можуть бути створені і база моделей, база знань, що фіксують 
отримані залежності, кореляції, кластери, інші моделі, які використовують для 

вирішення певного кола завдань. Це математико-семантичний блок, який в 

подальшому забезпечить функціонування ГІС або прийняття рішень. 
Така загалом система геоіконометричного аналізу з основними прямими 

та зворотними зв’язками, які керують її поповненням та різними 
вдосконаленнями. 
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Сучасна картометрія різко відрізняється від картометрії колишньої. 
Якщо раніше ставилося питання лише про вимірювання того, що зображено на 

карті, то тепер вимір нерозривно пов’язаний з географічним аналізом даного 

зображення, що відображає реальний природний об’єкт в конкретних умовах 

його існування. У минулому описова географія задовольнялася результатами 

безпосередніх вимірювань за картами без їх аналізу. В даний час, ставлячи на 

перше місце вивчення ландшафтів та процесів, їх формуючих, фізична 

географія не може обійтися без поєднання якісних характеристик 

досліджуваних явищ з кількісними та навпаки. Звідси до сучасної картометрії 
пред’являються нові відповідальні вимоги з розробки методів, що забезпечують 
високу точність вимірювань. Сьогодні ці слова повністю проектуються на 

геоіконометрію. Географія та інші науки про Землю, суспільство життєво 

потребують розвитку точних методів вимірювання за картографічними 

зображеннями всіх видів. 
 
Контрольні запитання: 
 

1. Які головні проблеми при визначенні співвідношення наочності та 

метричності картографічних зображень? 
2. Що вивчає морфометрія та які основні показники отримують у 

результаті обробки топографічних карт та аерофотоматеріалів? 
3. Якими шляхами досягають оптимального співвідношення наочності та 

метричності картографічних зображень? 
4. Які основні напрями метричних дисциплін? 
5. Що вивчає геоіконометрія? 
6. Які основні напрями метричних дисциплін входять до системи 

геоіконометрії та які вимірювання досліджуються в кожному напрямі? 
7. Що досліджує тематичка морфометрія? 
8. З чим пов’язані методи визначення метричних показників на різних 

картографічних зображеннях? 
9. Чим зумовлене поняття надійності вимірювань за картографічними 

зображеннями? Від яких аспектів залежать різні види надійності? 
10. В чому відмінність показників аналізу математичного моделювання та 

геоіконометричних вимірювань? 
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Розділ 9 
____________________________________________________________________ 

 
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
9.1. Основні етапи розвитку державної системи стандартизації 

України 
 
Науково-технічний прогрес, розширення наукових, технічних та 

економічних зв’язків між державами пов’язані з розвитком стандартизації як 

виду діяльності, яка спрямована на узагальнення досвіду, відомостей, знань для 

подальшого прогресивного розвитку людства, суспільства, промисловості та 

випуску високоякісної продукції. 
Суть стандартизації полягає в забезпеченні планомірної діяльності на 

всіх рівнях виробництва з установлення та використання обов’язкових норм і 

правил, спрямованих на забезпечення технічного прогресу та одержання 

високої якості готової продукції в різних галузях промисловості. 
Правові та економічні основи національної системи стандартизації і 

сертифікації визначає Закон України “Про стандартизацію” та Декрет Кабінету 

Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”. 
В 1993 р. Кабінет Міністрів України прийняв Декрет “Про 

стандартизацію та сертифікацію”, що сприяло подальшому розвитку 

стандартизації та сертифікації в країні. 
У 1993 р. Україна вступила до Міжнародної організації зі стандартизації 

(ISO), Міжнародну електротехнічну комісію (ІЕС), Організацію державних 

метрологічних закладів країн Центральної та Східної Європи (КООМТ). З 1997 

р. Україна стала членом Міжнародної організації законодавчої метрології 

(МОЗМ). Це значно підвищило авторитет України на міжнародному рівні. 

Обраний напрямок технічної політики України визнали міжнародні організації 

та держави світу, про що свідчать укладені договори та угоди про співпрацю в 

галузі стандартизації, метрології та сертифікації з провідними державами світу. 
Робота в галузі стандартизації, метрології і сертифікації регламентується 

13 законами та декретами України та понад 20 указами, постановами Кабінету 

Міністрів України. В Україні створено і функціонують понад 120 технічних 

комітетів зі стандартизації, якими розроблено близько 2000 державних 

стандартів, 60% яких узгоджені з міжнародними. Технічними комітетами 

України зі стандартизації розроблено понад 500 термінологічних стандартів в 

усіх галузях діяльності, що дало змогу сформувати основи української науково-
технічної термінології. Працює міжнародна бібліографічна електронна база 

даних PERINORM. 
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9.2. Основні визначення в стандартизації 
 
В Україні упорядкування та стандартизацію термінології здійснює 

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та 

інформатики (УкрНДІССІ), Академія наук України та ін. 
Стандартизація – діяльність, яка полягає у встановленні положень для 

загального і багаторазового застосування для вирішення потенційних завдань з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, ре-
зультатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та 

послуг їх функціональному призначенню і сприянню науково-технічному 

співробітництву. 
Міжнародна стандартизація – стандартизація, що проводиться на 

міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх 

країн.  
Національна стандартизація – стандартизація, що проводиться на рівні 

однієї країни. 
Державна стандартизація – стандартизація, яка проводиться 

державними органами, поширюється на всі підприємства держави, а 

результатом її здійснення є державний стандарт. 
Об’єкт стандартизації – предмети, продукція, процеси, технології, 

обладнання, системи, а також правила, поняття, визначення, процедури, методи 

тощо. 
Орган стандартизації – орган, що провадить стандартизацією, 

визнаний на національному, регіональному чи Міжнародному рівні, основними 

функціями якого є розроблення, ухвалення та затвердження стандартів. 
Нормативний документ – документ, який установлює правила, загальні 

принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей 

термін охоплює такі поняття як “стандарт”, “кодекс усталеної практики” та 

“технічні умови”. 
Стандарт – документ, що встановлює для загального і багаторазового 

застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються 

діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впоряд-
кованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку. Міжнародний 

та регіональний стандарти – стандарти, прийняті відповідно міжнародним та 

регіональним органами стандартизації. 
Технічні умови – документ, що встановлює технічні вимоги, яким має 

відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути 
стандартом, частиною стандарту або окремим документом. 

Стандарти, застосовані під час виготовлення продукції, мають 

зберігатися у виробника протягом 10 років після випуску останнього виробу 

цього виду продукції. 
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9.3. Категорії та види стандартів 
 
Нормативні документи державної системи стандартизації України 

включають різноманітні стандарти, в яких установлено вимоги до конкретних 

об’єктів стандартизації. Залежно від об’єкта стандартизації, складу, змісту, 

сфери діяльності та призначення нормативні документи поділяють на категорії 

та види. 
Категорії нормативних документів, що діють на території України 

залежно від об’єкта стандартизації та сфери діяльності розподіляються так: 
• міжнародні стандарти; 
• міждержавні стандарти; 
• державні стандарти України; 
• галузеві стандарти України; 
• стандарти науково-технічних товариств України; 
• технічні умови; 
• стандарти підприємств. 
Міжнародні стандарти (ISO/IEC, EN) – це нормативні документи, що 

діють на території країн, які уклали договори про взаємне визнання 

випробувань та стандартів.   
Міждержавні стандарти (ГОСТ) (рос. Государственный стандарт, 

Державний стандарт) – одна з основних категорій стандартів в СРСР, сьогодні 

міждержавного стандарту в СНД. Приймається Міждержавною радою зі 

стандартизації, метрології і сертифікації (МГС). Переліки міждержавних 

стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, чинність яких в Україні 

пропонується припинити, розміщуються на веб-порталі ДП „УкрНДНЦ” та 

публікуються в щомісячному інформаційному покажчику “Стандарти”. 
Державні стандарти України (ДСТУ) – це нормативні документи, які 

діють на території України і застосовуються усіма підприємствами незалежно 

від форми власності та підпорядкування, громадянами – суб’єктами під-
приємницької діяльності, міністерствами (відомствами), органами державної 

виконавчої влади, на діяльність яких поширюється дія стандартів. ДСТУ для 

будь-якої держави світу є національним стандартом України, який за-
тверджується Держстандартом України, в галузі будівництва – 
Мінбудархітектурою України. Для ДСТУ характерно міжгалузеве використання 

і поширення переважно на продукцію масового чи серійного виробництва, на 

норми, правила, вимоги, терміни та поняття. 
Галузеві стандарти України (ГСТУ) розробляють на продукцію, 

послуги в разі відсутності ДСТУ, чи за потреби встановлення вимог, які 

перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів. Вимоги ГСТУ не 

мають суперечити обов’язковим вимогам ДСТУ. ГСТУ є обов’язковими для 

всіх підприємств і організацій певної галузі, а також для підприємств і 

організацій інших галузей (замовників), які використовують чи застосовують 

продукцію цієї галузі. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
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Стандарти науково-технічних та інженерних товариств України 

(СТТУ) розробляють за потреби поширення та впровадження 

систематизованих, узагальнених результатів фундаментальних і прикладних 

досліджень, одержаних у певних галузях знань чи сферах професійних інте-
ресів. Вимоги СТТУ не мають суперечити обов’язковим вимогам ДСТУ та 

ГСТУ. 
Підприємства застосовують СТТУ добровільно, а окремі громадяни – 

суб’єкти підприємницької діяльності – якщо вважають доцільним 

використовувати нові передові засоби, технології, методи та інші вимоги, які 

містяться в цих стандартах. Використання СТТУ для виготовлення продукції 

можливе лише за згодою замовника або споживача цієї продукції, що 

закріплено договором або іншою угодою.  
Технічні умови (ТУ) – нормативний документ, який розробляють для 

встановлення вимог, що регулюють відносини між постачальниками 

(розробником, виробником) і споживачем (замовником) продукції, для якої 

немає державних чи галузевих стандартів (або за потреби конкретизації вимог 

зазначених документів); їх затверджують на продукцію, яка перебуває в стадії 

освоєння і виробляється невеликими групами. ТУ розробляються на один чи де-
кілька конкретних виробів, матеріалів, речовин, послугу чи групу послуг. 

Запроваджують ТУ в дію на короткі строки, термін їх дії обмежений або 

встановлюється за погодженням із замовником. 
Стандарти підприємств (СТП) розробляються на продукцію (процес, 

послугу), яку виробляють і застосовують (надають) лише на конкретному 

підприємстві. СТП не мають суперечити обов’язковим вимогам ДСТУ та ГСТУ. 

Об’єктами СТП є частини продукції, технологічне оснащення та інструмент 

технологічні процеси; послуги, які надають на цьому підприємстві; процеси 

організації та управління виробництвом. СТП – основний організаційно-
методичний документ у діючих на підприємствах системах управління якістю 

продукції. Як СТП можуть використовуватися міжнародні, регіональні та 

національні стандарти інших країн на підставі міжнародних угод про 

співробітництво. 
Державні будівельні норми (ДБН) — нормативно-правові акти, 

затверджені центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та 

архітектури. Державні будівельні норми охоплюють всі галузі народного 

господарства держави та регламентують діяльність різноманітних сфер 

життєдіяльності людини. 
Вид нормативного документа залежить від специфіки об’єкта 

стандартизації, призначення, складу та змісту вимог, встановлених до нього. 

Для різних категорій нормативних документів зі стандартизації розробляють 

стандарти таких видів: основоположні, на продукцію і послуги; на процеси; на 

методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу). 
Основоположні стандарти встановлюють організаційно-методичні та 

загально-технічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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терміни та визначення, загально-технічні вимоги, норми та правила, що забез-
печують впорядкованість, сумісність, взаємозв’язок та взаємопогодженість 

різних видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення, 

виготовлення, транспортування та утилізації продукції, безпечність продукції, 

охорону навколишнього середовища. 
Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп 

однорідної або певної продукції, послуг, які забезпечують їх відповідність 

своєму призначенню. У них наводяться технічні вимоги до якості продукції 

(послуг) при її виготовленні, постачанні та використанні; визначаються правила 

приймання, способи контролю та випробування, вимоги до пакування, 

маркування, транспортування, зберігання продукції або якості надаваних 

послуг. 
Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності 

та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у 

процесах, що використовуються у різних видах діяльності та які забезпечують 

відповідність процесу його призначенню. 
Стандарти на методи контролю випробувань, вимірювань та аналізу 

регламентують послідовність операцій, способи (правила, режими, норми) і 

технічні засоби їх виконання для різних видів та об’єктів контролю продукції, 

процесів, послуг. У них наводяться уніфіковані методи контролю якості, 

засновані на досягненнях сучасної науки і техніки. 
Видання та розповсюдження державних стандартів здійснюється 

Держстандартом України (Мінбудархітектурою України). Галузеві та інші 

стандарти видають міністерства (відомства), підприємства та організації. 

Розповсюджують стандарти через мережу спеціалізованих магазинів стан-
дартів. 

Інформацію щодо затвердження стандартів надають у щомісячному 

інформаційному покажчику “Стандарти”, а стосовно чинних стандартів в 

Україні – у річному виданні “Каталог нормативних документів” та покажчику 

міждержавних стандартів.  
Державний нагляд і відомчий контроль за додержанням стандартів 

здійснюється з метою припинення та попередження порушень стандартів 

шляхом проведення періодичних чи постійних перевірок. Перевірки 

здійснюють головні державні інспектори з нагляду за стандартами і засобами 

вимірювань, їх заступники, державні інспектори. За потреби до перевірок 

можуть залучатися спеціалісти сторонніх організацій. 
 
9.4. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів 
 

 Розроблення стандартів в умовах сучасної багатогалузевої 

промисловості є складною науково-технічною роботою, що потребує значних 

коштів та часу. Тому при розробленні стандартів необхідно дотримуватися 

таких вимог: 
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 розроблення стандартів проводиться тільки за потребою, в першу 

чергу мають розроблятися стандарти, які забезпечують безпеку життя 

населення, охорону навколишнього середовища, сумісність та взаємозамінність 

продукції; 
 використання сучасних методів стандартизації з урахуванням вимог і 

досягнень міжнародної стандартизації; 
 взаємне прагнення всіх зацікавлених сторін, які розробляють, 

виготовляють та споживають продукцію, до досягнення згоди щодо управління 

якістю продукції, її сумісністю та взаємозамінністю; 
 керуватися вимогами споживачів, для чого представники органів 

торгівлі та спілка споживачів мають брати участь у розробленні проектів 

стандартів, готувати пропозиції щодо розробки, перегляду та зміни стандартів; 
 встановлення таких вимог до основних властивостей об’єкта 

стандартизації, які можна об’єктивно перевірити, проконтролювати; 
 виключення одночасного розроблення стандартів на ідентичні об’єкти 

стандартизації; 
 стандарти мають бути викладені чітко, точно і зрозуміло для 

забезпечення однозначності розуміння їх вимог; 
Стандарти розробляють відповідно до плану державної стандартизації з 

урахуванням норм чинного законодавства України, вимог Держстандарту 
України та документів міжнародних і регіональних організацій зі 

стандартизації. 
Розроблення державних стандартів України здійснюють технічні 

комітети зі стандартизації, міністерства (відомства), головні (базові) організації 

зі стандартизації або організації, що мають у відповідній галузі необхідний нау-
ково-технічний потенціал. 

Протягом року різні підприємства, організації та науково-дослідні 

інститути розробляють велику кількість стандартів різноманітних категорій та 

видів, що ускладнює організацію та контроль робіт у цій області. Для 

досягнення організаційно-методичної єдності у розробленні стандартів, 

забезпечення координації та контролю розроблення стандартів, підготовки до їх 

впровадження Держстандарт передбачає певні правила та порядок. Правила 

Держстандарту не залежать від об’єкта стандартизації, вони є загальними і 

наведені у ДСТУ 1.2:2003. “Національна стандартизація. Порядок розроблення 

національних нормативних документів.”  
При розробці стандартів дотримуються наступних стадій виконання 

робіт: 
 організація розроблення стандартів; 
 розроблення в першій редакції проекту стандартів; 
 розроблення в остаточній редакції проекту стандартів; 
 затвердження та державна реєстрація стандартів; 
 видання та впровадження стандартів; 
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 організація розроблення стандартів. 
 
Організація розроблення стандартів 
Відповідно до плану розроблення стандартів керівник організації, яка 

має розробляти проект стандарту, призначає відповідальних виконавців і 

визначає термін виконання окремих етапів роботи. Спочатку розробляється тех-
нічне завдання (ТЗ) на розробку стандарту. З цією метою здійснюється збір, 

вивчення та аналіз матеріалів щодо об’єкта стандартизації з урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, виконуються патентні дослідження. 
У ТЗ визначаються мета та завдання стандарту; вказуються вимоги, які 

будуть встановлені у стандарті; обсяги та етапи роботи і терміни їх виконання. 

ТЗ на розробку стандарту затверджує голова технічного комітету зі 

стандартизації або керівник організації-розробника після погодження з 

Держстандартом України та зацікавленими міністерствами (відомствами). 

Якщо стандарт розробляє технічний комітет, то для виконання робіт ним 

визначається відповідний підкомітет, формується робоча група або залучається 

найбільш компетентна в цій галузі стандартизації організація. 
Відповідно до плану розроблення стандартів керівник організації, яка 

має розробляти проект стандарту, призначає відповідальних виконавців і 

визначає термін виконання окремих етапів роботи. Спочатку розробляється тех-
нічне завдання (ТЗ) на розробку стандарту. З цією метою здійснюється збір, 

вивчення та аналіз матеріалів щодо об'єкта стандартизації з урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, виконуються патентні дослідження. 
У ТЗ визначаються мета та завдання стандарту; вказуються вимоги, які 

будуть встановлені у стандарті; обсяги та етапи роботи і терміни їх виконання. 

ТЗ на розробку стандарту затверджує голова технічного комітету або керівник 

організації-розробника після погодження з Держстандартом України та 

зацікавленими міністерствами (відомствами). Якщо стандарт розробляє 

технічний комітет, то для виконання робіт ним визначається відповідний 

підкомітет, формується робоча група або залучається найбільш компетентна в 

цій галузі стандартизації організація. 
Розроблення в першій редакції проекту стандарту 
Організація-розробник готує проект стандарту згідно з договором і ТЗ на 

розробку стандарту. Під час підготовки проекту стандарту здійснюють 

науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи, випробування тощо. Після 

проведення науково-дослідних робіт вибирають оптимальні варіанти об’єкта 
(показники, норми, критерії, вимоги, правила), які стандарт має встановлювати. 

На стадії розробки проект стандарту перевіряють на патентну чистоту. 
Патентна чистота – юридично закріплена властивість техніки, 

обладнання, технологічного процесу з правом вільного використання у даній 

країні без порушення діючих у країні патентів. Патентна чистота є основною 

умовою видачі авторського свідоцтва і перевіряється патентною експертизою. 
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В іншій країні цей патент може бути “нечистим”, якщо аналогічний винахід 

уже запатентований у цій зарубіжній країні. 
Одночасно з розробкою проекту стандарту складається пояснювальна 

записка, проводяться техніко-економічні розрахунки та розробляється план 

організаційно-технічних заходів щодо впровадження стандарту. Підготовлений 

проект стандарту та пояснювальну записку розсилають для отримання відгуку 

організаціям, з якими має бути погоджений проект стандарту (відповідно до 

переліку). 
Розроблення в остаточній редакції проекту стандарту 
Організації, які одержали проект стандарту, складають на нього відгук і 

надсилають його на адресу організації-розробника не пізніше, ніж через місяць 

від дня одержання проекту. 
Організація-розробник опрацьовує одержані відгуки, складає зведення 

усіх відгуків. На підставі зауважень і пропозицій, що містяться у зведених 

відгуках, здійснюється доопрацювання проекту стандарту, робляться 

обґрунтовані висновки щодо кожного зауваження та пропозиції. За наявності 

суттєвих розбіжностей відносно проекту стандарту технічний комітет або 

організація-розробник забезпечують всебічний розгляд та узгодження всіх 

пунктів проекту. Лише після остаточного узгодження стандарт редагується. 
На основі проведеної роботи складається остаточна редакція стандарту. 

Технічний комітет або науково-технічна рада організації-розробника розглядає 

проект стандарту в остаточній редакції і приймає рішення про подання його на 

затвердження. Прийняте рішення оформлюється протоколом, в якому зазначено 

результати голосування кожного члена технічного комітету або науково-
технічної ради організації-розробника. 

Затвердження та державна реєстрація стандарту 
Технічний комітет, або організація-розробник подає на затвердження до 

Держстандарту України остаточну редакцію проекту стандарту. Держстандарт 

України здійснює державну експертизу остаточної редакції стандарту. До 

експертизи проекту стандарту залучаються науково-дослідні інститути 

Держстандарту України, відомі вчені та фахівці.  
Після проведення експертизи Держстандарт України розглядає стандарт і 

приймає рішення про затвердження або повернення остаточної редакції 

стандарту на доопрацювання. Під час затвердження стандарту визначають дату 

надання стандарту чинності з урахуванням часу на виконання підготовчих 

заходів з його впровадження. 
Державна реєстрація стандарту проводиться з метою виключення 

дублювання стандартів і забезпечення централізованої інформації щодо 

стандартів у країні. 
При реєстрації стандартам надається відповідна категорія та позначення, 

яке складається з індексу (ДСТУ, ТУ, ГСТУ, СТП, СТТУ), реєстраційного 

номера та року затвердження чи перегляду стандарту (дві останні цифри року, 

які відокремлені тире). У позначенні державного стандарту України, що 
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входить до комплексу стандартів міжгалузевих систем, в його реєстраційному 

номері перші цифри з крапкою визначають комплекс стандартів. 
Видання та впровадження стандартів 
Видання та розповсюдження державних стандартів здійснюється 

Держстандартом України. Галузеві та інші стандарти видають міністерства 

(відомства), підприємства та організації. Розповсюджують стандарти через 

мережу спеціалізованих магазинів стандартів. 
Інформацію щодо затвердження стандартів надають у щомісячному 

інформаційному покажчику “Стандарти”, а стосовно чинних стандартів в 

Україні – у річному виданні “Каталог нормативних документів” та покажчику 

міждержавних стандартів. Впровадження стандартів є завершальним етапом 

комплексу робіт зі стандартизації. Стандарти впроваджуються у визначений 

термін і вважаються впровадженими на підприємстві, якщо встановлені у ньому 

показники, норми та вимоги дотримуються у відповідній галузі застосування. 
Державний нагляд і відомчий контроль за додержанням стандартів 

здійснюється з метою припинення та попередження порушень стандартів, 

технічних вимог, іншої нормативної документації, випуску продукції з 

порушенням вимог стандартів, підвищення державної дисципліни і законності в 

галузі стандартизації. Суб’єкти підприємницької діяльності за порушення 

обов’язкових вимог стандартів, норм і правил несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством України. 
Основною формою державного нагляду та відомчого контролю є 

вибіркова або суцільна перевірка. Продукція для перевірки може бути відібрана 

у сфері виробництва чи у сфері обігу, тобто на різних стадіях життєвого циклу. 

В основу перевірок покладено контроль відповідності продукції, що 

перевіряється. 
Державний нагляд здійснюється шляхом проведення періодичних чи 

постійних перевірок. Періодичні перевірки мають форму інспекційного 

контролю за планами державного нагляду територіальних органів 

Держстандарту України або за зверненням громадян. 
При усіх видах перевірок особливу увагу приділяють метрологічному 

забезпеченню. Якщо під час перевірки виявлено, що випуск продукції 

відповідає усім вимогам стандарту і технологія виробництва, що 

використовується, забезпечує її стабільну якість, то вважається, що стандарту 

додержуються. 
Перевірки здійснюють головні державні інспектори з нагляду за 

стандартами і засобами вимірювань, їх заступники, державні інспектори. За 

потреби до перевірок можуть залучатися спеціалісти сторонніх організацій. 
 
9.5. Міжгалузеві системи стандартизації 
 
Використання міжгалузевих систем сприяє розвитку народного 

господарства країни за рахунок зменшення витрат часу на розробку і 
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поставлення виробів на виробництво, створення єдиної інформаційної бази, 

єдиної мови та єдиних форм документів тощо. Найважливішими міжгалузевими 

системами для народного господарства є такі: 
 системи конструкторської документації; 
 системи технологічної документації; 
 системи класифікації та кодування інформації; 
 системи стандартів безпеки праці; 
 системи стандартів у галузі охорони природи і раціонального 

використання природи та природних ресурсів. 
Система конструкторської документації 
Роль нормативного документа, який встановлює єдині правила 

оформлення конструкторської документації і однозначні визначення графічних 

позначень, а також однаковий порядок їх використання у виробництві в усіх 

індустріальних країнах світу виконують стандарти на конструкторську 

документацію. В Україні конструкторська документація є об’єктом державної 

стандартизації з 1928 р. та удосконалення стандартів на креслення і систему 

креслярського господарства, використання досвіду застосування галузевих 

систем конструкторської документації та забезпечення узгодження правил 

оформлення графічних документів з рекомендаціями міжнародних організацій 

ISO і ІЕС дало змогу розробити систему конструкторської документації (СКД). 

СКД – це комплекс державних стандартів, що встановлюють єдині, 

взаємопов’язані правила і положення зі складання, оформлення і використання 

конструкторської документації у промисловості, науково-дослідних і проектно-
конструкторських організаціях країни. Комплекс СКД містить близько 200 

стандартів, дія яких спрямована на поліпшення якості проектувальних виробів і 

поліпшення умов взаємообміну конструкторською документацією між різними 

організаціями та підприємствами. СКД широко використовується в 

автоматизованих системах управління та проектування у процесі розроблення 

стандартних програм збору, зберігання, передачі й оброблення інформації. 
Система технологічної документації 
Система технологічної документації (СТД) – це комплекс державних 

стандартів, які встановлюють єдині взаємопов’язані правила розроблення, 

комплектування, оформлення і використання технологічної документації. 

Технологічна документація – важливий фактор, який забезпечує прискорення 

науково-технічного прогресу, зростання ефективності суспільного виробництва 

та підвищення якості продукції. Вона забезпечує вирішення двох головних 

завдань – інформаційного та організаційного. Особлива роль належить 

технологічній документації, виконаній відповідно до вимог СКД, в 

автоматизованих системах проектування. Комплекс стандартів СКД дав змогу 

розробити єдину технологічну мову, принципи і норми проектування техно-
логічного устаткування, ліній, процесів у різних галузях народного 

господарства. 
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Система класифікації та кодування інформації 
Для ефективного управління народним господарством, об’єктами 

автоматизації, складними технологічними процесами необхідно обробляти, 

зберігати, передавати велику кількість поточної інформації. Для цього 

використовуються системи кодування інформації. Кодування інформації 

передбачає обов’язкову її систематизацію і класифікацію. У галузі 

стандартизації використовується класифікаційний метод, заснований на системі 

класифікації об’єктів техніко-економічної інформації. 
Різноманітність об’єктів і складність їх взаємного погодження зумовили 

створення системи класифікації та кодування інформації (СККІ), яка 

складається з комплексу державних класифікаторів, де зібрані й отримали коди 

різні види техніко-економічної інформації. Кожний класифікатор становить 

словник назв об’єктів, які наведені українською мовою і кодами машинної 

мови. 
Система класифікації та кодування техніко-економічної інформації – 

єдина у країні. Код, який отримав конкретний вид інформації, однозначний і не 

залежить від галузі промисловості. 
Слід також зазначити про широке використання в усьому світі 

бібліотечної класифікації документів – універсальної десяткової класифікації 

(УДК). УДК використовується для систематизації творів, літератури, 

періодичного друку, різних видів документів і організації карток. УДК 

розроблена Міжнародним бібліографічним інститутом у 1895 – 1905 рр. на 

основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї. 
 
9.6. Міжнародна стандартизація 
 
Розвиток міжнародної торгівлі потребує єдиного підходу до оцінки 

якості продукції, її характеристик, вимог до маркування, пакування, зберігання 

та транспортування. У міжнародній стандартизації зацікавлені як індустріально 

розвинені країни, так і країни, що розвиваються. 
Міжнародні рекомендації, наведені у стандартах, не є обов’язковими для 

країн, але відповідність продукції нормам подібних стандартів визначає її 

вартість і конкурентоспроможність на світовому ринку. Зовнішня торговельна 

діяльність країн залежить від розвитку національних систем стандартизації, їх 

відповідності вимогам Генеральної угоди тарифів і торгівлі (ГУТТ) і Кодексу 

цієї організації, яка об’єднує більше 100 країн.  
Головне завдання ГУТТ полягає у лібералізації зовнішньої торгівлі 

шляхом усунення митних бар’єрів і зниження тарифів. У 1993 р. на 

Уругвайському раунді було прийнято рішення про перетворення ГУТТ у 

Світову організацію торгівлі (СОТ), яка офіційно почала функціонувати з 1 

січня 1995 р.  
СОТ віддає перевагу стандартам, які розробляються Міжнародною 

організацією зі стандартизації (ISO), Міжнародною електротехнічною комісією 
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(ІЕС) та Міжнародним союзом телекомунікацій (ITU). Діяльність цих 

організацій поширюється на усі галузі стандартизації у світі, а угода СОТ на 

основі міжнародних стандартів – це фундамент світового ринку. 
У галузі міжнародної стандартизації Держстандарт України як 

національний орган зі стандартизації представляє Україну в міжнародних та 

міждержавних організаціях з питань стандартизації: 
 з 1992 р. – в Міждержавній Раді зі стандартизації, метрології та 

сертифікації країн СНД (в рамках Угоди про проведення узгодженої політики в 

галузі стандартизації, метрології та сертифікації та ін.); 
 з 1993 р. – в Міжнародній організації зі стандартизації (ISO) та 

Міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС) – найбільш впливових 

міжнародних організаціях у сфері стандартизації; 
 з 1997 р. Україна є членом Європейського комітету зі стандартизації 

(CEN) і членом-кореспондентом Міжнародної організації законодавчої 

метрології (OIML). 
 

Контрольні запитання: 
 

1. Що визначає законодавчу основу національної системи стандартизації? 
2. Що таке стандартизація? 
3. Які відмінності міжнародної, національної та державної 

стандартизації?  
4. Які відмінності нормативних документів: стандарту та технічних умов? 
5. Які категорії та види нормативних документів діють на території 

України? 
6. Для яких цілей виробники отримують стандарт на продукцію? 
7. Хто розробляє та хто затверджує національні стандарти? 
8. З яких індексів складається позначення стандарту? 
9.  З якою метою використовують універсальну десяткову класифікацію. 
10. В яких випадках виробник отримує міжнародний стандарт (ISO) на 

продукцію? 
11. Чим викликано утворення Міжнародної стандартизації? Яке значення 

системи Міжнародної організації зі стандартизації. 
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Розділ 10 
 ____________________________________________________________________ 

 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА 

ФОТОГРАММЕТРІЇ 
 

10.1 Стандартизація картографічної продукції 
 
Під стандартизацією картографічної продукції розуміють встановлення 

та застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в галузі 

геодезії та картографії. Стандартизація продукції здійснюється за певними 

принципами, головними з яких є:  
- врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, 

економічної доцільності та ефективності виробництва для виробника, користі і 

безпеки для споживачів і держави в цілому; 
- гармонізація з міжнародними, регіональними, а за необхідністю – з 

національними стандартами інших країн; 
- взаємозв’язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів; 
- участь у розробці нормативних документів усіх зацікавлених сторін – 

розробників, виробників, споживачів, органів державної виконавчої влади; 
- відкритість інформації щодо чинних стандартів та програм робіт із 

стандартизації з урахуванням вимог законодавства. 
Результати стандартизації відображаються в спеціальній нормативній 

документації. Основними її видами є стандарти й технічні умови – документи, 

що містять обов’язкові для продуктів норми якості і способи їхнього 

досягнення. 
Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містять міжнародні стандарти, 

розроблені Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Робота по 

підготовці Міжнародних стандартів, як правило, виконується через технічні 

комітети ISO (див. розділ 1).  
Для стандартизації цифрової географічної інформації у 1997 році ISO був 

створений відповідний технічний комітет ISO/ТС 211 “Географічна 

інформація/геоматика”. За роки його діяльності розроблено понад 20 проектів з 

різних аспектів інфраструктури геопросторових даних, об’єднаних в систему 

ISO 19100 (в розробці брали участь понад 500 експертів з 42 країн. Україна є 

спостерігачем у ISO/ТС 211). 
В Україні для стандартизації цифрової географічної інформації наказом 

Держстандарту України (№ 12 від 13 січня 1995 року) створено на базі 

Науково-дослідного інституту геодезії та картографії (НДІГК) технічний 

комітет № 103 “Географічна інформація/геоматика”, метою діяльності якого є 

виконання робіт з державної, міждержавної та міжнародної стандартизації у 

галузі цифрового картографування та геоінформаційних систем.  
Роботи, які виконує технічний комітет, мають: 
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 сприяти прискоренню соціально-економічного розвитку України, 

національному прогресу в сфері науки, техніки, виробництва, а також 

забезпечення конкурентоспроможності картографічної продукції на світовому 

ринку і підвищення її якості продукції, заощадженню ресурсів; 
 ґрунтуватися на досягненнях науково-технічного прогресу; 
 враховувати тенденції та напрямки розвитку міжнародних систем 

стандартизації. 
Впровадження систем управління якістю, що відповідають міжнародній 

системі стандартів ISO на вітчизняних підприємствах картографічної галузі, 

допомагає формуванню позитивного іміджу та підвищення конкуреноздатності 

вітчизняної картографічної продукції. 
ДТСУ регламентують терміни й основні поняття (див. розділ 9), що 

застосовуються в науці, техніці й виробництві, зокрема, в картографії.  
Державний стандарт України “Картографія. Терміни та визначення” 

(ДСТУ 2757-94) містить 248 понять картографії, які поділено на п’ять 

тематичних розділів. 
Загальні поняття (11 термінів і визначень) – картографія, 

картографування, картографічне виробництво, картографічна генералізація, 

картографічні джерела, картографічна інформація тощо. 
Картографічні твори (59 термінів і визначень) - картографічний 

твір, карта, топографічна, загальногеографічна, тематична, фізико-географічна,   

соціально-економічна,   цифрова та  інші  карти,   блок-діаграма, географічний 

атлас, глобус тощо. 
Властивості карти, її складові, способи картографічного зображення (58 

термінів і визначень) - географічна основа карти, геометрична точність, 

достовірність, метричність, наочність, читаність, елементи змісту і 

компонування карти, картографічні умовні позначення, картографічні шрифти, 

легенда карти, способи картографічного зображення тощо. 
Математична картографія (77 термінів і визначень) - картографічна 

проекція, географічна сітка, картографічна сітка, прямокутна сітка на карті, 

лінійний масштаб, ізоколи, азимутальна, перспективна, стереографічна, 

конічна, поліконічна, циліндрична картографічні проекції, локсодромія, 

ортодромія, проекція Меркатора тощо. 
Методика й технологія виготовлення карт (43 терміни й визначення) - 

програма карти, атласу, редагування, проектування, складання, коректура 

карти, транскрибування на картах географічних назв, оформлення, видання 

карти тощо. 
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10.2. Стандартизація в геодезії та фотограмметрії 
 
Державний стандарт України “Геодезія. Терміни та визначення” (ДСТУ 

2393-94) містить 158 понять геодезії, які поділено на сім тематичних розділів. 
Фігура землі (24 терміна і визначення) – геоїд, квазігеоїд, земний 

еліпсоїд, референц-еліпсоїд, рівнева поверхня,  рівневий еліпсоїд, прямовисна 

лінія, відхилення прямовисної лінії, потенціал сили ваги (Землі) тощо. 
Системи координат (41 термін і визначення) – координати: геодезичні, 

астрономічні, географічні, геоцентричні, плоскі прямокутні; геодезична:  

широта, довгота, висота; азимут: астрономічний, геодезичний, географічний; 

дирекційний кут, осьовий меридіан, зближення меридіанів, пряма та обернена 

геодезична задача тощо. 
Геодезичні мережі (6 термінів і визначень) – мережа: геодезична, 

астрономо-геодезична, нівелірна, державна-геодезична, знімальна, згущення. 
Геодезичні пункти (7 термінів і визначень) – геодезичний пункт, 

геодезичний знак, центр, марка, нівелірний репер, орієнтирний пункт, елементи 

приведення. 
Побудова та розвиток геодезичних мереж (24 терміни й визначення) – 

тріангуляція, полігонометрія, трилатерація, пряма і обернена геодезична 

засічка, геодезичний хід, пункт, вихідна сторона, пункт і азимут Лапласа, 

перевищення, нівелювання: геодезичне, геометричне, тригонометричне, 

барометричне тощо. 
Топографія (28 термінів і визначень) – знімання: топографічне, 

тахеометричне, горизонтальне; знімальні: основа, точка, пікет, планшет, 

оригінал; абрис, топографічна карта та план, цифрова модель місцевості,  
висота перерізу рельєфу, горизонталь, закладання, закладання схилу, графік 

закладань, кут нахилу, стрімкість схилу, ухил (місцевості), профіль місцевості 

тощо. 
Прикладна геодезія (28 термінів й визначень) – геодезичне трасування, 

вісь споруди, крива: колова, перехідна, вертикальна; профіль траси: 

повздовжній, поперечний; детальне розмічування кривої: головні точки, 

тангенс, бісектриса; пікет та пікетаж траси, проект вертикального 

розпланування; проектна та фактична позначка; точка нульових робіт, 

будівельна сітка, монтажна лінія та сітка; створ: контрольний пункт, створні 

спостереження  тощо. 
Державний стандарт України “Фотограмметрія. Терміни та визначення” 

(ДСТУ 2685-94) містить 269 понять фотограмметрії, які поділено на п’ять  
тематичних розділи. 

Загальні поняття (70 термінів й визначень) – фотограмметрія, 

стереофотограмметрія, аерофотограмметрія, фототопографія, аерофото-
топографія, фототопографічне знімання:  наземне та комбіноване; метод 

знімання: стерефототопографічний, комбінований; фотограмметрія: інженерна, 

космічна; аерофотогеодезія, дешифрування фотознімків, прив’язка фотознімків, 
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фотокарта, фотоплан, фотосхема, точка фокусування, штучний стереоефект, 

стереоскопічна модель (об’єкта), повздовжній та поперечний паралакс  тощо. 
Аерофототопографія (62 терміни і визначення) – аерофотознімок 

топографічний масштаб аерофотознімка, фототрансформування, ортофото-
знимок, ортофототрансформування, монтаж фотоплану, трансформаційна 

точка, висота прив’язки аерофотознімків, базис проектування, сканування 

фотознімка, дешифрування топографічне та тематичне,  дешифрувальний 

метод: польовий, аеровізуальний, камеральний тощо. 
Наземна фотограметрія (28 термінів і визначень) – фототеодолітне 

знімання, наземний фотознімок, фототеодолітний фотознімок, кут конвергенції 

головних променів, кут скосу, випадок фототеодолітного знімання: 

нормальний, паралельний, загальний, конвергентний, дівергентний; коректура 

моделі, фотостанція, фотоплан, синхронне фототеодолітне знімання тощо.  
Космічна фотограмметрія (22 терміна і визначення) – основна задача 

космічної фотограмметрії, масштаб космічного фотознімка, координати центра 

фотографування космічного фотознімка, орієнтація космічних знімків, космічна 

фототріангуляція, глобальна космічна фототріангуляційна мережа, космічна 

фототріангуляція космічна та блочна, математична модель руху космічного 

апарату, фотоплан ділянки планети тощо. 
Технічні засоби та їх характеристики (87 термінів й визначень) – 

вимірювальна фотокамера, роздільна здатність фотознімка, вимірювальний 

стереоскоп, базис та головна віддаль стереоскопу, інтерпретоскоп, стереоком-
паратор, монокомпаратор, фототеодоліт, фототрансформатор, ортофотопроек-
тор, ортофототрансформатор, коефіцієнт трансформування  тощо. 

Згідно з вимогами стандартизації, для кожного поняття встановлено один 

стандартизований термін, а для деяких з них наводиться скорочена форма (у 

круглих дужках). 
У стандарті як довідкові подано німецькі, англійські, французькі та 

російські відповідники стандартизованих термінів, а також визначення 

російською мовою. 
Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов’язковими для 

виконання в усіх типах нормативної документації, науково-технічній, 

навчальній і довідковій літературі. 
 Державні стандарти час від часу переглядаються, і за потреби в ті чи 

інші поняття вносяться певні зміни. 
Стандарти з картографії, геодезії та фотограмметрії розроблено 

Державним університетом “Львівська політехніка”. 
З основним змістом стандартів ДСТУ 2757-94, ДСТУ 2393-94, ДСТУ 

2685-94 можна ознайомитись в додатках. 
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10. 3. Стандартизація географічних назв 
 
Встановлення (а іноді й вибір) географічних назв та їх правильне 

написання є одним із найважливіших завдань картографії. Помилки у написанні 

назв призводять до неоднаковості передачі найменувань одних і тих самих 

географічних об’єктів на різних картах, що ускладнює їх використання. Для 

того щоб, уникнути цього, необхідно на національному рівні упорядкувати 

систему географічних назв, тобто стандартизувати (унормувати), 

підпорядкувати їх написання відповідним нормам і правилам.  
З прийняттям у 1989 р. Закону “Про мови в Українській РСР” і 

затвердженням нової, четвертої, редакції українського правопису постало 

питання унормованого написання географічних назв на території нашої 

держави і передачі українською мовою назв інших країн і територій світу. 31 

травня 2005 р. Верховна рада ухвалила Закон України “Про географічні назви” 
(№2604-ІV). 

Згідно з цим Законом, унормування географічних назв здійснюється з 

метою упорядкування та встановлення єдиної офіційної форми написання 

географічних назв України з урахуванням історичних, етнічних, мовних та 

інших особливостей. 
Відповідно до вимог вже згаданого вище Закону України “Про 

географічні назви” від 31 травня 2005 року № 2604-ІV, а також: Закону України 

“Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність” від 23 грудня 1998 р. 

№ 353-XIV; Положення про Державний реєстр географічних назв, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року 

№ 622; Стандартів ISO серії 19100 в сфері географічної інформації Україна 

розпочала роботи з формування Державного реєстру географічних назв. За роки 

незалежності Україна накопичила певні напрацювання та має власний досвід у 

сфері національної стандартизації географічних назв. 
 
10.4. Електронні газетири географічних назв 

 
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України важливе 

значення має застосування геоінформаційних технологій для розв’язання низки 

задач у землевпорядній, картографо-геодезичній, картографічній, екологічній, 
навігаційній галузі тощо. Сучасні геоінформаційні ресурси мають 
багатогалузеве походження, тому їх створення є досить трудомістким, оскільки 
використовується велика кількість об’єктів, що необхідно закоординувати та 

розмістити в єдиному геоінформаційному просторі. Але при створенні такого 

геоінформаційного простору виникає низка проблем, пов’язана з тим, що 

геоінформаційні ресурси створюють за відомчим принципом, застосовуючи 

різнорідні дані: не всі вони є закоординованими, деякі з них реєструються з 

використанням різних картографічних масштабів, проекцій у різних програмно-
технологічних комплексах, у різних форматах обміну даними тощо. Це, своєю 
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чергою, призводить до неузгодженості інформації, дублювання трудомістких і 

дорогих робіт зі збору даних, що тільки збільшує витрати і знижує якість 
інформації для прийняття рішень в управлінні територіями. Дуже складно, іноді 

навіть неможливо інтегрувати геопросторові дані, одержані з різних джерел та 

різних баз даних і ГІС. 
Вирішує цю проблему уніфікація геопросторових даних в єдину систему 

для забезпечення виконання геоінформаційного аналізу. Це здійснюється за 

допомогою електронних газетирів, де дані з різних джерел зводяться в єдину 

систему. Такий підхід дасть змогу зменшити витрати на підтримку в базових 

наборах геопросторових даних атрибутів обов’язкового постійного зберігання, 
а також забезпечить інтеграцію даних з численних інформаційних ресурсів і, 

отже, створення різних тематичних геопросторових даних на усій сукупності 

відомостей, доступних з різних державних реєстрів та баз даних. Досягається 

найбільша цілісність, достовірність, інформативність і тематична 
різноманітність геопросторових даних за рахунок їх сумісності з 

першоджерелами галузевих інформаційних ресурсів. 
Дослідження питання інтеграції даних узагальнено у міжнародному 

стандарті ISO 19112 “Географічна інформація – Просторова прив’язка з 

допомогою географічних ідентифікаторів”.  
Оптимальний вибір електронного газетира географічних назв, який би 

відповідав міжнародному стандарту ISO 19112 “Географічна інформація – 
Просторова прив’язка з допомогою географічних ідентифікаторів”. 

Газетир – це електронний географічний довідник інформації про 

місцеположення та їх назви з геокодованими координатами. Він 

використовується разом із картою або повним атласом. Зазвичай містить 

інформацію стосовно географічного складу країни, регіону або континенту, так 

само, як і відомчі дані та інформацію про фізичні об’єкти. 
Електронний газетир США та Канади 
Ця база даних поєднує два продукти: ZIPList5 Geocode та ZIPList Canada 

Geocode, в єдину базу даних ZIP-кодів, яка охоплює продукт обох країн – США 

та Канади, в єдиний продукт. Файл цієї бази даних вносить кожний активний 

ZIP-код і поштовий код для США та Канади, зокрема широту, довготу, назву 

міста, назву країни/провінції, код регіону, назву штату (для США), часову зону 

та світлий час доби. Ці дані можна використовувати у популярних комерційних 

програмах баз даних, таких як MS Access, dBase, Paradox, FoxPro тощо. 
Електронний газетир Великобританії та Ірландії 
Поштові коди Великобританії створено з двох частин. Перша частина – це 

зовнішній код, що визначає офіс доставки пошти, друга частина – внутрішній 

код, який визначає пункт доставки, коли стоїть поряд із назвою або номером 

будинку.  
Цей газетир має три основні функції: надає повний індекс географічним 

назвам Великобританії; прив’язує кожну назву до її історичної країни; 

прив’язує кожну назву до набору адміністративних територій.  
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Історичні назви країн Великобританії – це географічні утворення, вік та 

походження яких змінюються (більшість із тих, що стосуються Англії, 

залишилися від часів нормандського захоплення).  
Електронний газетир Угорщини 
Угорський електронний газетир FNT – звичайна реляційна база даних, в 

якій можна здійснити комплексні запити, спеціальне або часткове фільтрування 

назв чи атрибутивних даних.  
Електронні газетири містять просторові та атрибутивні дані, тому варто 

створювати газетири і в середовищі ГІС. Інструменти ГІС дають можливість 

робити запити і за атрибутами, і за місцеположенням, що є основними 

функціями газетира. У ГІС-газетирі карта є не лише графічним методом 

візуалізації, а й може брати участь в аналізі просторових явищ у разі 

використання назв.  
Вимоги міжнародного стандарту ISO 19112 – Географічна інформація – 

Просторова прив’язка за допомогою географічних ідентифікаторів. 
Вимоги до газетирів 
Властивості газетирів. Всі приклади кожного типу місцеположення в 

просторовій системі координат мають описуватись в газетирі. Може існувати 

декілька газетирів для одного й того самого типу місцеположення, з 

прикладами місцеположень, описаними різними способами. 
Газетир повинен мати такі атрибути: 
 назву; 
 територію використання; 
 відповідальну установу. 
Також мають бути такі записи: 
 розміри; 
 система координат. 
Більш детальна інформація наповнення газетира представлена в табл. 10.1. 

Вимогам міжнародного стандарту ISO 19112 “Географічна інформація.  

Просторова прив’язка за допомогою географічних ідентифікаторів” 

відповідають усі розглянуті вище газетири. Найбільш повноцінним стосовно 

інформаційного наповнення є газетир США та Канади, оскільки він містить 

найбільше параметрів запиту, його дані можна використовувати у популярних 

комерційних програмах за допомогою простих методів побудови запитів. 

Записи в цьому газетирі оновлюються щомісячно. 
В Україні ведеться робота зі створення достатньої бази електронних 

газетирів. Для побудови газетирів використовується інформація, яка 

зосереджена у різних відомствах. Вона не є уніфікованою. Вирішити цю 

проблему допоможе інтеграція різноманітних відомчих даних. 
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Табл. 10.1.  Елементи газетира 
 

Назва 

елемента 
 

Ідентифікатор Опис 

Макс. 
точність один 

(1) чи багато 

(N) 
Ідентифікатор Ідентифікатор Назва газетира 1 

Сфера Сфера 
Опис типів 

місцеположення 

входить у газетир 
1 

Територія 

використання 
Територія 

використання 

Географічний домен, 

що охоплює 

просторову 

інформацію 

1 

Відповідальна 
установа 

Відповідальна 

установа 

Назва організації, 

відповідальної за 

утримання газетира 
1 

Система 

координат 
Система 

координат 

Назва системи 

координат, що 

використовується в 

газетирі для опису 

місцеположення 

1 

Тип 

місцеположення 
Тип 

місцеположення 

Назва типу 

місцеположення, для 

якого записані 

приклади в газетирі 

N 

 
Газетир України був створений при Міністерстві екологоресурсів у 2006 

р. та у 2014 р. – викладено в інтернет для загального користування в pdf. 
форматі на 1986 сторінках представлено географічні назви в кількості – 81471. 
Газетир має наступні атрибути:  

 назва українською; 
 назва національною або латинською; 
 рід об’єкта;  
 країна. 

Державний код КОАТУУ. Державний класифікатор об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)  є складовою 

частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної та 

соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).  
КОАТУУ розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 4 травня 1993 року №326 “Про концепцію побудови національної 

статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему 

обліку і статистики”. 
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КОАТУУ призначено для забезпечення достовірності, зіставленості, 

цілісності та автоматизованої обробки інформації у різних розрізах всіх видів 

економічної діяльності. 
КОАТУУ складається з кодів та назв всіх адміністративно-територіальних 

об’єктів України, які згруповані за ознаками територіальної спільності, 

історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей. 
Об’єктами класифікації у КОАТУУ є одиниці адміністративно-

територіального устрою України (рис. 10.1): 
 Автономна Республіка Крим; 
 області; 
 райони; 
 міста; 
 райони у містах; 
 селища міського типу; 
 сільради; 
 селища; 
 села. 

Уся множина об’єктів класифікації розподілена за територіальною ознакою 

та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні ієрархічної 

класифікації. До кожного рівня класифікації входять об’єкти, що 

підпорядковані об’єктам попереднього рівня. 
Перший рівень класифікації включає: 
 Автономну Республіку Крим; 
 області; 
 міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами 

України.  
Другий рівень класифікації включає: 
 міста обласного підпорядкування; 
 райони Автономної Республіки Крим, області; 
 райони у містах, що мають спеціальний статус, який визначається 

законами України. 
Третій рівень класифікації включає: 
 міста районного підпорядкування; 
 райони у містах обласного підпорядкування; 
 селища міського типу; 
 сільські ради.  
Четвертий рівень класифікації включає: 
 села; 
 селища. 

Кожна позиція класифікатора структурно складається з 

ідентифікаційного коду та назви об’єкта. Ідентифікаційний код будується з 

використанням серійно-порядкового і послідовного методів кодування  і  тим 



 94 

самим забезпечується наступність  з раніш діючим “Общесоюзным 

классификатором “Система обозначений объектов административно-
территориального деления Союза ССР и союзных республик, а также 

населенных пунктов”. 
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10.5. Унормування географічних назв на базі  ДНВП “Картографія” 
 

Як відомо, картографічна топоніміка вивчає географічні назви, їх 

смислове значення з точки зору вірної передачі на картах. До задач цієї 

дисципліни входять унормування та стандартизація назв та термінів, що 

наносять на карти.   
З метою, поширення інформації про офіційні географічні назви 

створюються та використовуються так звані реєстри (бази даних) географічних 

назв. На виконання статті 9 Закону України “Про географічні назви” 11 травня 

2009 р. Кабінет Міністрів України (постанова № 622) затвердив Положення про 

Державний реєстр географічних назв. Його створення та ведення покладено на 

Державне агентство земельних ресурсів України Міністерства  аграрної 

політики та продовольства України. Того ж року відділ стандартизації 

географічних назв ДНВП “Картографія” уклав Кодекс усталеної практики 

“Структура та зміст Державного реєстру географічних назв”, в якому виписано 

стратегію та процедури здійснення стандартизації, визначено основні принципи 

формування його бази даних, порядок обліку державної реєстрації 

географічних назв, встановлено реєстраційно-облікові форми, за якими 

проводиться облік і реєстрація назв (табл. 10.2, 10.3).   
 

Табл. 10.2. Обліково-реєстраційна картка назв  
фізико-географічних об’єктів України  

 
Географічна назва об’єкту України 

1. Основна інформація 
Реєстраційний номер 
Порядковий номер 
Дата реєстрації 

Ф-669 
669 
18.03.2013  13:31:46 

Унормована назва Дніпро 
Джерело встановлення унормованої назви Словник Гідронімів України. 1979 
Дата встановлення унормованої назви 31.12.1979 
Умовна назва латиницею Dnipro 
Вид географічного об’єкту  річка 
Ознака існування існує 
Джерело встановлення виду Топографічна карта 1:100 000 
Дата встановлення виду 31.12.1985 
Адміністративно-територіальна прив’язка географічного об’єкта 
Адміністративно-територіальна одиниця 

(АК Крим, область) 
Чернігівська, Київська, Черкаська, 

Кіровоградська, Полтавська, 

Дніпропетровська, Запорізька, 

Херсонська 
Джерело встановлення інформації Топографічна карта 1:100 000 
Дата  31.12.1985 
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Географічні координати 
N/S  Широта ° '  ''  N 46° 29' 55'' 
E/W Довгота ° '  '' E 32° 16' 25'' 
Абсолютна висота (м)  
Номенклатура аркуша топографічної кар... L-36-53 
Прив’язка до інших географічних об’єктів  Впадає у Дніпровський лиман 

Чорного моря 
2. Додаткова інформація 
Варіанти назви / Джерело встановлення 

інформації / Дата 
 

Назва мови національної меншини / Мова 
/ Джерело встановлення інформації / Дата 

 

Історична назва / Джерело встановлення 

інформації 
Борисфен / Географічна 

енциклопедія України. Т.1. 1989./, 

Славутич / Географічна 

енциклопедія України. Т.1. 1989./ 
Перейменування географічного об’єкта / 

Джерело встановлення інформації / Дата .. 
 

Варіанти виду географічного об’єкта / 

Джерело встановлення інформації / Дата .. 
 

Зняття з обліку / Джерело встановлення 

інформації / Дата зняття з обліку 
 

Примітки Протікає територією Росії, 

Білорусі, України 
Дод. джерела: 
1. Каталог річок України / Швець 

Г.І. – К.: Видавництво Академії 

наук УРСР, 1957. – 192с. 
Виконавець  
Дата виконання 

Сімон Ірина Вікторівна  
18.03.2013   11:52:38 

  
 Табл 10.3. Обліково-реєстраційна картка 

назв населених пунктів України 
 

Географічна назва об’єкту України 
1. Основна інформація 
Реєстраційний номер 
Порядковий номер 
Дата реєстрації 

А-30006 
30006 
17.01.2012  17:57:40 

Унормована назва Київ 
Джерело встановлення унормованої назви Довідник “Українська РСР 

Адміністративно-територіальний 
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поділ”. 1947 
Дата встановлення унормованої назви 31.12.1947 
Умовна назва латиницею Kyiv 
Вид географічного об’єкту  населений пункт 
Тип поселення місто 
Ознака існування існує 
Джерело встановлення типу Довідник “Адміністративно-

територіальний устрій України”. 

2005 
Дата встановлення типу 31.12.2005 
Адміністративний статус столиця, місто зі спеціальним 

статусом, центр міської ради, 

центр області 
Адміністративно-територіальна прив’язка географічного об’єкта 
Адміністративно-територіальна 

одиниця… 
м. Київ 

Джерело встановлення інформації Довідник “Адміністративно-
територіальний устрій України”. 

2005 
Дата  31.12.2005 
Район / Джерело встановлення ін… / Дата  
Міська / сільська/селищна рада / Джерело 

встановлення ін… / Дата 
міськрада Київська / Довідник 

“Адміністративно-територіальний 

устрій України”. 2005 / 31.12.2005 
Код КОАТУУ нас… / Примітка 8000000000 
Географічні координати 
N/S  Широта ° '  ''   N 50° 26' 54,1428'' 
E/W Довгота ° '  '' E 30° 32' 50,8992'' 
Номенклатура аркуша топографічної 

кар… 
М-36-50 

Прив’язка до інших географічних об’єктів  Розташоване на річці  Дніпро 
2. Додаткова інформація 
Варіанти назви / Джерело встановлення 

інформації / Дата 
 

Назва мови національної меншини / Мова 

/ Джерело встановлення інформації / Дата 
Киев / Російська /  Довідник 

“Українська РСР Адміністративно-
територіальний поділ”. 1979. /  

Історична назва / Джерело встановлення 

інформації / Дата 
 

Перейменування географічного об’єкта / 

Джерело встановлення інформації / Дата .. 
 

Варіанти типу поселення / Джерело  



 98 

встановлення інформації / Дата  
Зміна статусу (категорії) / Джерело 

встановлення інформації / Дата зміни ст… 
місто республіканського 

підпорядкування  /  / - місто із 

спеціальним статусом / 
Конституція України / 1996 

Зняття з обліку / Джерело встановлення 

інформації / Дата зняття з обліку 
 

  
Примітки Дата заснування – до 482 р. 

(Довідник “Адміністративно-
територіальний устрій України”. 

2005, с. 707) 
Дод. джерела: 
1. Довідник “УССР. 

Административный справочник”, 

1957. 
2. Довідник “Українська РСР. 

Адміністративно-територіальний 

поділ”, 1962. 
Виконавець  
Дата виконання 

Король Олена Юріївна 
12.02.2013   8:45:34 

 
Відділ стандартизації ДНВП “Картографія” у 2011 р. розробив Технічний 

проект на виконання робіт за темою “Створення та ведення Державного реєстру 

географічних назв”, де поетапно розписано роботи з формування та ведення 

реєстру.  
Державній реєстр географічних назв (Державний реєстр) призначений 

для забезпечення однакового написання унормованих назв географічних 

об’єктів у нормативних правових актах, службовій кореспонденції, на картах, у 

друкованих виданнях і засобах масової інформації, а також для збереження назв 

географічних об’єктів як частини історичної та культурної спадщини України. 
Дані Державного реєстру будуть використані при розробленні та 

впровадженні національної інфраструктури геопросторових даних в Україні, 

вони стануть її складовою частиною.  
Державний реєстр створюється і видається у вигляді електронної бази 

унормованих географічних назв з використанням автоматизованої 

інформаційно-пошукової системи. Реєстрація географічних назв здійснюється 

за формою, затвердженою Міністерством агрополітики України, занесенні назв 

до Державного реєстру.  
Автоматизована інформаційно-пошукова система реалізує такі функції: 
 підготовку вихідної інформації та введення її у базу даних; 
 реєстрацію унормованих географічних назв (присвоєння 

реєстраційних номерів назвам географічних об’єктів на території України); 
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 облік унормованих географічних назв (присвоєння облікових номерів 

назвам географічних об’єктів зарубіжних країн); 
 збереження інформації в базі даних; 
 ведення бази даних (поповнення бази новими географічними назвами 

та інформацією про них, корегування чи оновлення внесеної інформації); 
 оброблення інформації; 
 пошук і видачу вихідних даних на запити користувачів. 
Технічне забезпечення системи являє собою комплекс технічних засобів, 

що містить сервер – ядро системи управління базою даних, мережеве 

обладнання,  робочі станції операторів, робочу станцію адміністратора системи 

(бази даних із пристроєм резервування), мережевий принтер, доступний для 

усіх робочих станцій (рис.10.2). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.2. Структурна схема організації технічного забезпечення 

автоматизованої інформаційної пошукової системи 
 

Держаний реєстр ведеться українською мовою у вигляді 

систематизованого переліку унормованих назв географічних об’єктів із 

широкою інформацією про них. 
Порядок формування державного реєстру такий: 
 збір інформації про географічні назви з різних джерел (офіційних, 

довідкових, картографічних); 
 систематизація зібраних даних; 
 унормування географічних назв; 
 занесення унормованих географічних назв до уніфікованих форм 

обліку географічних назв;  
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 присвоєння реєстраційних номерів назвам географічних об’єктів на 

території України та облікових номерів назвам географічних об’єктів 

зарубіжних країн;  
 поповнення бази даних. 

Основним завданням на початковому етапі створення державного реєстру 

є збирання, вивчення та оцінювання матеріалів, пов’язаних із географічними 

назвами. 
Зібрані назви підлягають аналізу, у процесі якого встановлюють: 
 повноту зібраного масиву назв (забезпеченість території назвами); 
 наявність розбіжностей (неузгодженостей) у назвах одних і тих самих 

об’єктів у різних джерелах; 
 правильність написання назв, їх відповідність офіційним джерелам, 

правилам українського правопису, вимогам інструкцій з передачі назв 

зарубіжних країн українською мовою. 
Дослідження у процесі унормування географічних назв передбачають 

вивчення усіх деталей, а саме: 
 топонімічної історії об’єктів, якого стосується назва; 
 мов, які передають цю назву та її письмові форми; 
 варіантів, запропонованих для стандартизації; 
 джерел усіх варіантів назви та їх написання; 
 специфічних етнічних, культурних та політичних інтересів; 
 місцевого вживання назви; 
 ступеня надійності вживаних назв. 

Відомості, зібрані за різними джерелами, можуть містити неточності, 

помилки, протиріччя, не відповідати вимогам нормативів, і тому вони 

потребують опрацювання. Оброблення даних про географічні назви є ключовим 

процесом унормування. На цій стадії дані систематизують та аналізують, після 

чого встановлюють унормовану назву та реєструють її у базі даних Державного 

реєстру.  
 Реєстр складається з двох частин – назви географічних об’єктів на 

території України та назви географічних об’єктів, що знаходяться на території 

інших країн світу й використовуються в Україні, та географічних об’єктів на 

Землі, на які не поширюються суверенітет і юрисдикція будь-якої держави. 

Інформація про встановлення географічних назв для проведення їх облікування 

та реєстрації заноситься до Державного реєстру на підставі рішень Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, офіційних документів органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інших державних реєстрів, баз 

даних,  довідників та картографічних джерел. 
Бази даних Державного реєстру географічних назв України та зарубіжних 

країн містять такі структурні елементи: 
 назви населених пунктів та адміністративно-територіальних об’єктів; 
 назви фізико-географічних об’єктів; 
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 назви соціально-економічних об’єктів; 
 назви природно-заповідних об’єктів. 
Для території України формується база даних відтопонімних 

прикметників, оскільки утворення прикметників від географічних назв в 

українській мові не унормоване. 
Картографічною основою для формування реєстру географічних назв на 

території України є топографічна карта масштабу 1:100 000. 
База даних географічних назв зарубіжних країн формується на основі 

електронного газетира географічних назв світу (2006 р.), а також карт Атласу 

світу масштабів 1:3 000 000, 1:3 300 000, 1:8 000 000, 1:18 000 000 (ДНВП 

“Картографія”, 2005 р.). 
Реєстрація та облік географічних назв здійснюється занесенням 

унормованих географічних назв до Державного реєстру. 
Унормованій назві географічного об’єкта України та зарубіжних країн 

присвоюється реєстраційний номер.  
При перейменуванні об’єкта інформація про нову назву заноситься до 

Державного реєстру під іншим номером. 
Адміністративно-територіальні об’єкти, окрім реєстраційного номера, 

мають також код КОАТУУ, який визначає адміністративно-територіальний 

об’єкт і використовується для синхронізації Державного реєстру географічних 

назв в частині адміністративно-територіальних об’єктів з КОАТУУ. 
Реєстраційний номер присвоюється автоматично кожному об’єкту після 

збереження інформації в базі даних. 
З метою збору та обліку інформації про назви географічних об’єктів 

розроблено єдині облікові форми, встановлено порядок їх заповнення і 

введення інформації в електронному вигляді з використанням спеціального 

програмного комплексу. 
Реєстраційно-облікова форма географічної назви на території України 

містить такі поля даних для заповнення: унормована назва; джерело 

встановлення унормованої назви; дата встановлення унормованої назви; 

унормована назва латиницею; вид географічного об’єкта; ознака існування; 

джерело встановлення виду географічного об’єкта; дата встановлення виду 

географічного об’єкта; адміністративний статус; адміністративно-територіальна 

прив’язка географічного об’єкта (АК Крим, область, район, міська, 

сільська/селищна рада, джерело встановлення інформації, дата); код КОАТУУ 

(населеного пункту); географічні координати об’єкта; номенклатура аркуша 

топографічної карти масштабу 1:100 000; прив’язка до інших географічних 

об’єктів; варіанти назви; назва мовою територіальної національної меншини, 

мова, джерело встановлення інформації; історична назва та джерело 

встановлення інформації; перейменування географічного об’єкта, джерело 

встановлення інформації та дата перейменування; зміна категорії населеного 

пункту; зміна адміністративного статусу; зняття з обліку; примітки. 
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Реєстраційно-облікова форма географічної назви зарубіжної території 
містить такі поля даних для заповнення: унормована назва географічного 

об’єкта українською мовою; джерело встановлення унормованої назви 

українською мовою; національне унормоване написання назви географічного 

об’єкта; джерело встановлення унормованої назви; країна (місцеположення); 

мова оригінальної назви географічного об’єкта; офіційна мова чи офіційні мови 

країни; джерело встановлення інформації; вид географічного об’єкта; ознака 

існування географічного об’єкта; джерело встановлення виду географічного 

об’єкта; дата встановлення виду; адміністративний статус; адміністративно-
територіальна прив’язка об’єкта (назва адміністративно-територіальної одиниці 

першого, при можливості і другого рівня (республіка, область, регіон, 

автономна область, провінція, округ, префектура і т.д.), на території яких 

розташований географічний об’єкт, джерела встановлення інформації і дати); 

географічні координати (широта і довгота); картографічні матеріали; прив’язка 

до інших географічних об’єктів; варіанти назви; перейменування географічного 

об’єкта, джерело встановлення інформації, дата перейменування; історична 

назва; джерело встановлення інформації; варіанти виду географічного об’єкта, 

джерело встановлення інформації; дата; примітки. 
Українські географічні назви передаються відповідно до вимови за 

нормами і правилами українського правопису. Основні принципи й правила 

написання українських географічних назв державною мовою та українською 

латинкою за нормами і правилами українського правопису зібрано у Кодексі 

усталеної практики “Топонімічні настанови (для видавців карт та інших 

видавців)”, який підготували фахівці вже згадуваного відділу стандартизації 

географічних назв ДНВП “Картографія” (його затверджено у 2010 р.). 

Українські географічні назви передаються латинськими літерами шляхом 

транслітерації з унормованої українською мовою назви географічного об’єкта 

України відповідно до “Таблиці транслітерації українського алфавіту 

латиницею”, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 27 січні 

2010 року № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 

латиницею”. 
Відділ стандартизації географічних назв розробив також інші нормативні 

науково-методичні документи: 
 Інструкція із заповнення реєстраційно-облікових форм назв 

населених пунктів та об’єктів адміністративно-територіального устрою України 

Державного реєстру географічних назв. 
 Інструкція із заповнення реєстраційно-облікових форм назв об’єктів 

гідрографії України Державного реєстру географічних назв. 
 Інструкція із заповнення реєстраційно-облікових форм назв об’єктів 

орографії України Державного реєстру географічних назв. 
 Інструкція із заповнення реєстраційно-облікових форм назв об’єктів 

ландшафтних одиниць України Державного реєстру географічних назв. 
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 Інструкція із заповнення реєстраційно-облікових форм назв об’єктів 

природно-заповідного фонду України Державного реєстру географічних назв. 
 Інструкція із заповнення реєстраційно-облікових форм назв об’єктів 

залізниць України Державного реєстру географічних назв. 
Назви населених пунктів (сіл, селищ, міст) та адміністративно-

територіальних одиниць (сільських, селищних, міських рад, районів у містах, 

областей) території України у Державному реєстрі подано відповідно до 

офіційних даних, опублікованих в офіційному бюлетені “Відомості Верховної 

Ради України” та черговому довіднику “Адміністративно-територіальний 

устрій України”. Важливою особливістю реєстру є не тільки набір даних про 

сучасні назви населених пунктів, а й моніторинг (об’єднання, роз’єднання, 

перехід до іншої категорії, перейменування, вилучення з облікових даних тощо) 

цих назв. 
Дослідження динаміки назв населених пунктів та об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України здійснюється за черговими 

довідниками адміністративно-територіального устрою різних років видання (від 

1947 р. до 2015 р.). У базі даних Державного реєстру подано назви (переважно 

населених пунктів та об’єктів залізниць), що вийшли з ужитку. 
Унормування назв географічних об’єктів зарубіжних країн у процесі 

створення Державного реєстру відбувається за відповідними інструкціями 

(Кодексами усталеної практики) з передачі українською мовою географічних 

назв і термінів зарубіжних країн. 
За роки незалежності України підприємство “Картографія” розробило 28 

інструкцій з передачі географічних назв і термінів зарубіжних країн: Великої 

Британії, Німеччини, Іспанії, Італії, Франції, Польщі, Чехії, Словаччини, 

Румунії, Молдови, Литви, Швеції, Угорщини, Білорусі, Російської Федерації, 

країн колишньої Югославії, Болгарії, Фінляндії, Данії, Норвегії, Греції, 

Португалії, Бразилії, Бельгії, Нідерландів, Туреччини, Естонії, Словенії, 

Македонії, Албанії. Вони затверджені Державним агентством земельних 

ресурсів України. Пізніше на основі цих інструкцій було укладено відповідні 

Кодекси усталеної практики. У них застосовано фонетико-графічний (звуковий 

та літерний) принцип географічних назв, враховано рекомендації Групи 

експертів ООН з географічних назв щодо максимального збереження 

оригінального фонетичного звучання назви. 
На 2014 р. опрацьовано та унормовано географічні назви всієї території 

України. База даних містить близько 65 тис. найменувань географічних 

об’єктів. Тривають роботи над унормуванням географічних назв зарубіжних 

країн. 
У своїй резолюції VII/9 Сьома конференція ООН зі стандартизації 

географічних назв (Нью-Йорк, 1998 р.) рекомендувала створити національні 

топонімічні веб-сайти і використовувати їх з метою надання суспільству 

інформації про хід стандартизації географічних назв, розміщення на них баз 

даних географічних назв та спрощення обміну топонімічними даними на 
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міжнародному рівні. Враховуючи рекомендації Групи експертів ООН з 

географічних назв у перспективі заплановано роботи зі створення геопорталу, 

де буде розміщено Державний реєстр географічних назв і карта. Функціональні 

можливості геопорталу: 
 пошукові сервіси (програмне забезпечення автоматизованої системи 

забезпечуватиме можливість здійснювати оброблення та отримання результатів 

відповідно до визначення типових запитів. Інформація користувачам 

надаватиметься різного обсягу відповідно до рівнів доступу); 
 серсіси візуалізації (вони даватимуть змогу переглядати дані, 

здійснювати навігацію, графічно відтворювати дані реєстру на карті тощо); 
 сервіси для завантаження інформації, що дозволятимуть копіювати 

отриману інформацію; 
 сервіси перетворення даних, що забезпечуватимуть можливість 

трансформації отриманої інформації і інші системи (наприклад, функцію 

експорту до таблиці Microsoft Excel). 
 

 
Контрольні запитання: 

 
1. Що розуміють під стандартизацією картографічної продукції? 
2. За якими головними принципами здійснюють стандартизацію 

картографічної продукції? 
3. В яких нормативних документах викладено обов’язкові норми якості 

картографічної продукції? 
4.  В яких нормативних документах викладено обов’язкові норми якості 

для цифрової картографічної продукції? 
5. Яку діяльність виконує технічний комітет “Географічна 

інформація/геоматика”? 
6. В якому нормативному документі викладено терміни та визначення в 

картографічній галузі? Які тематичні розділи документу? 
7. В якому нормативному документі викладено терміни та визначення в 

галузі геодезії? Які тематичні розділи документу? 
8. В якому нормативному документі викладено терміни та визначення в 

галузі фотограмметрії? Які тематичні розділи документу? 
9. Що таке газетир та яка мета створення електронних газетирів? 
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Розділ 11 
____________________________________________________________________ 

 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

 
З метою поліпшення безпеки праці на виробництві було розроблено 

відповідний нормативний документ, а саме стандарт ГОСТ 12.04.026-76 
“Система стандартизації безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки”.  

В зазначеному нормативному документі, зокрема, представлені 

сигнальні знаки безпеки, що інформують та попереджують працюючих про 

можливу небезпеку. 
Таки знаки безпеки набули широкого застосування і є надзвичайно 

актуальними не тільки на виробництві зі шкідливими матеріалами, а також на 

будь-якому виробництві та у повсякденному житті (магазини, лікарні, 

кінотеатри, транспорт та ін.).  
Для працівників картографо-геодезичної галузі є необхідним 

ознайомлення зі знаками безпеки праці оскільки робота виконується в різних 

умовах та з різним ступенем безпеки:  
 камеральні роботи ведуться в офісних приміщеннях; 
 польові знімальні роботи виконують не тільки безпосередньо в 

лісостепових районах, але й на різних територіях таких як аеродроми, 

аеропорти, різні промислові об’єкти, будівельні майданчики, водні переправи 
та інші водні об’єкти, виконуються знімальні роботи підземних та інженерних 

споруд та комунікацій, залізниць та ін., з застосуванням у роботі різного виду 

транспорту автомобільного, водного, авіаційного. 
 Зважаючи на вищезазначене ознайомлення студентів напряму 

підготовки геодезія, картографія та землеустрій з нормативним документом 

ГОСТ 12.04.026-76 “Система стандартизації безпеки праці. Кольори сигнальні 

та знаки безпеки” є доцільним та корисним для їх майбутнього професійного 

підвищення праці, запобіганням професійним захворюванням, виробничому 

травматизму, аваріям. 
 
11.1. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.04.026-76 “Система 

стандартизації безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки” 
 
Сигнальні кольори і знаки безпеки призначені для привернення уваги 

працюючих до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу 

небезпеку, приписи та дозволу певних дій з метою забезпечення безпеки, а 

також для необхідної інформації. 
Сигнальні кольори слід застосовувати для знаків безпеки поверхонь 

конструкцій, пристроїв та елементів виробничого обладнання, які можуть 

служити джерелами небезпеки для працюючих, поверхонь огорож та інших 

захисних пристроїв, а також пожежної техніки. 
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Знаки безпеки слід встановлювати на території підприємств, будівельних 

майданчиків, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях, ділянках робіт і 

на виробничому обладнанні. 
Сигнальні кольори. Призначення і порядок застосування. 
Встановлено наступні сигнальні кольори: червоний, жовтий, синій, 

зелений, а також контрастні білий та чорний, на тлі яких застосовують 

сигнальні кольори (табл. 11.1). Контрастні кольори застосовують для 
підсилення контрасту сигнальних кольорів. 

Табл. 11.1. Сигнальні кольори 
Сигнальний 

колір 
Основне смислове значення 

сигнального кольору 
Контрастний 

колір 

червоний Заборона, безпосередня небезпека, 
позначення пожежної техніки 

білий 
 

жовтий 
 

Попередження, можлива небезпека чорний 
 

синій 
 

Припис, знаки пожежної безпеки, 
інформація 

білий 

зелений Безпека, знак “Виходити тут” білий 
 
Знаки безпеки. Форма, колір, розмір і призначення. 
Встановлено чотири групи знаків безпеки, наведені в табл. 11.2. 

 
Табл. 11.2. Знаки безпеки 

Найменування 

знака 
Форма знака Застосування, що пояснює 

написи 

Заборонний 

 

Допускається пояснюючий напис 
на знаку (без похилої смуги) або на 

додатковій табличці 

Попереджувальний 

 

Допускається пояснюючий напис 
на знаку або на додатковій табличці 

Розпорядчий 

 

Допускається застосовувати 
пояснюючий напис на 
внутрішньому білому полі знака 
або на додатковій табличці 

Вказівний 

 

Допускається пояснюючий напис 
на знаку 
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Заборонні знаки призначені для заборони певних дій. 
Це знаки червоного кольору у вигляді кола з білим полем усередині (табл. 11.3). 
 

Табл. 11.3. Заборонні знаки 
 

Зображення Смислове значення 

 

Забороняється 
користуватися відкритим 

вогнем 

 

 
Забороняється палити 
 

 

Вхід (прохід) заборонено 
 

 

Забороняється гасити 

водою 
 

 

Забороняється 
користуватися 
електронагрівальними 

приладами 

 
Попереджувальні знаки призначені для попередження працюючих про 

можливу небезпеку. Це знаки у вигляді рівностороннього трикутника з 

округленими кутами жовтого кольору, зверненого вершиною вгору та 
символічним зображенням чорного кольору (табл. 11.4). 

Знаки радіаційної небезпеки у вигляді кола з малюнком білого кольору 

на синьому тлі (табл. 11.5). 
Розпорядчі знаки прямокутної форми синього кольору (за 

виключенням знаку “Виходити тут” – зеленого кольору) з малюнком чорного та 

червоного кольору на білому тлі (табл. 11.6). 
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 Табл. 11.4. Попереджувальні знаки        Табл. 11.5. Знаки радіаційної небезпеки 
 

Зображення  Смислове 

значення 
 Зображення  Смислове 

значення 

 

Обережно! 
легкозаймисті 
речовини 

 

 

Працювати в 
касці! 

 

Обережно! 
небезпека 
вибуху 

 

 

Працювати в 
захисних 
рукавичках! 

 

Обережно! 
їдкі речовини 

 

 

Працювати в 
захисному одязі! 

 

Обережно! 
отруйні 
речовини 

 

 

Працювати в 
захисному взутті! 

 

Обережно! 
електрична 

напруга 

 

 

Працювати із 

застосуванням 

засобів захисту 
органів слуху! 

 

Обережно! 
працює кран 

 

 

Працювати в 
захисних 

окулярах! 

 

Обережно! 
Інші 

небезпеки 

 

 

Працювати із 

застосуванням 

засобів захисту 
органів дихання! 

 

 

 

 

Працювати в 
запобіжному 

поясі! 
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Табл. 11.6. Розпорядчі знаки 
 

Зображення  Смислове значення  Зображення  Смислове значення 

 

вогнегасник 
 

 

 

У місця і у напрямку 
до місцезнаходження 
приєднання для 
подачі води в 
пожежний 
сухотрубний стояк 

 

Пункт сповіщення 
про пожежу 
 

 

 

У місця і у напрямку 
до місцезнаходження 
органів управління 
систем димо- та 
тепловидалення 

 

Місце куріння 
 

 

 

У місця і у напрямку 
до місцезнаходження 
ділянок будівельних 

конструкцій, 
призначених для 

розтину при пожежі 

 

У місця і у напрямку 
до 

місцезнаходження 
пожежного 

водоймища або пірса 
для встановлення 

пожежних машин 

 

 

Дозволяється 
користуватися 
електронагрівальними 

приладами 

 

У місця і у напрямку 
до 

місцезнаходження 
пожежного крана  

 

 

виходити тут 

 
Контрольні запитання: 

1. З якою метою використовують знаки безпеки? 
2. Які сигнальні кольори застосовують для привертання уваги 

працюючих? 
3. В чому різниця між наступними знаками: заборонний, 

попереджувальний, розпорядний, вказівний? Яка геометрична форма 

кожного знаку? 
Студент повинен вміти: 
1. Розрізняти знаки безпеки  заборонні, попереджувальні, розпорядні, 

вказівні за кольором та за призначенням. 
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 Розділ 12 
____________________________________________________________________ 

 
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ 

 
12.1. Розвиток поняття якості продукції 
 
Якість продукції і послуг є одним із важливих чинників успішної 

діяльності будь-якого підприємства, організації, фірми тощо. Нині в усьому 

світі значно підвищились вимоги споживачів до якості продукції і послуг. 
Якість продукції, як правило, не зводиться до окремих її властивостей, 

вона пов’язана з усіма властивостями продукції як єдиного цілого, тому 

поняття якості пов’язане, відповідно, з поняттям продукції, надійністю, 

довговічністю, потребою в ній споживача тощо. 
Якість продукції і послуг розвивалась в міру того, як розвивались і 

збільшувались потреби і вимоги суспільства та зростали можливості 

виробництва задовольнити ринок. Підвищення вимог до якості продукції 

супроводжувалось необхідністю постійного вдосконалення виробництва та 

роботи всього колективу підприємства, без чого взагалі неможливо досягти 

високих економічних показників підприємства. 
Якість продукції – сукупність властивостей і характеристик продукції 

або послуг, які надають продукції або послугам здатність задовольнити 

обумовлені потреби людства (ISO 8202–84). 
Єдність термінології, показників та методів встановлення рівнів якості 

продукції розроблена Державним науково-дослідним інститутом “Система” 
Держстандарту України і представлена в серії науково-технічних документів 

(НТД), найважливішими з яких є ДСТУ 2925–94 “Якість продукції. Оцінювання 

якості. Терміни та визначення” та ДСТУ 3230–95 “Управління якістю та 

забезпечення якості. Терміни та визначення”. 
Потреби людства в продукції та послугах різноманітні, проте вони 

виражаються певними властивостями і кількісними характеристиками 

(параметрами) цих властивостей. Потреби можуть включати такі аспекти: 

функціональну придатність (одяг, транспорт), фізіологічну необхідність 
(харчування, життєві потреби), безпечність (житло, транспорт), експлуатаційну 

готовність (устаткування, апарати, технологічні процеси тощо), захист 

навколишнього середовища (запиленість, загазованість) і багато інших. 
 
12.2. Основні поняття та визначення з якості продукції 
 
У сучасній концепції якість продукції – сукупність властивостей і 

характеристик продукції чи послуг, які надають продукції чи послугам 

здатності задовольнити встановлені та передбачені потреби. 
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Властивість продукції – об’єктивна особливість продукції, яка може 

виявлятися під час її створення, експлуатації чи споживання. 
Показник якості продукції – кількісна характеристика однієї чи кількох 

властивостей продукції, що характеризують її якість, яку розглядають стосовно 

визначених умов її створення та експлуатації. 
Параметр продукції – ознака продукції, яка кількісно характеризує 

певні її властивості. 
Придатна продукція – така продукція, яка задовольняє всі встановлені 

вимоги. 
Дефект – невиконання заданої очікуваної вимоги стосовно продукції чи 

вимоги, включаючи вимоги безпеки. 
Брак – продукція з наявністю дефектів; передавання її споживачу не 

допускається. 
Рівень якості продукції – відносна характеристика якості продукції, яка 

ґрунтується на порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції з 

базовими значеннями відповідних показників. 
Система якості – сукупність організаційної структури, методик, 

процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю. 
Управління якістю – загальні функції управління, які визначають 

політику, цілі, відповідність у сфері якості і здійснюються за допомогою таких 

заходів: планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості 

та політики якості. 
Життєвий цикл продукції. Життєвий цикл будь-якої продукції – 

сукупність станів, які проходить продукція від утворення до використання 

(утилізації). Основні стадії життєвого циклу: дослідження та проектування, 

випробування, виготовлення, зберігання, використання або експлуатація, 

ремонт та утилізація.  
Показники якості продукції дають кількісне визначення ступеня 

відповідності продукції вимогам замовника. Залежно від кількості характерних 

властивостей показники якості поділять на одиничні та комплексні. Комплексні 

показники у свою чергу поділять на групові, головні, узагальнені та інтегральні. 
Головний показник якості продукції — показник, який характеризує 

властивості продукції за основним її призначенням.  
Груповий показник якості — комплексний показник, до складу якого 

входять кілька показників, що належать до однієї групи властивостей. 
Інтегральний показник якості характеризує відношення сумарного 

корисного ефекту від споживання товару до сумарних затрат на його створення 

та експлуатацію, тобто він є техніко-економічним показником. 
Узагальнений комплексний показник визначає сумарну функцію 

кількох одиничних показників якості продукції з різних властивостей.  
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12.3. Системи управління якістю продукції 
 
Система якості – сукупність організаційної структури, відповідних 

процедур, процесів і ресурсів, які забезпечують здіснення загального 

управління якістю продукції і послуг та підтримання міцних зв’язків між усіма 

ланками управління та працюючими підприємствами на всіх рівнях ви-
робництва та реалізації. 

Для забезпечення високої якості продукції чи послуг необхідна чітка 

система управління якістю, яка би враховувала науково-технічні досягнення, 

стимулювала добросовісну працю всього колективу підприємства й 

орієнтувалася на запити ринку. 
Одною з перших систем управління якістю продукції була Львівська 

система бездефектної праці (СБП), метою якої був випуск бездефектної 

продукції відмінної якості. Цією системою стимулювалася робота всіх 

працівників підприємства: від робітника основного виробництва до працівника 

апарату управління. Системою враховувалась праця і її якість, а також і 

прорахунки кожного працівника підприємства. 
З 1975 р. на підприємствах Львова широкого поширення набули 

комплексні системи якості продукції, метою яких була розробка і випуск 

продукції, яка б відповідала за якістю кращим світовим аналогам. Розроблені і 

впроваджені системи якості на Львівській кондитерській фабриці та 

Львівському телевізійному заводі стали прикладом кращих систем управління 

якістю продукції. Система враховувала якість роботи всіх працівників і 

передбачала стимулювання їх праці. 
В 1978 р. Держстандартом СРСР були розроблені й затверджені основні 

принципи Єдиної системи державного управління якістю продукції (ЄСДУЯП). 

Вітчизняний досвід комплексного управління якістю продукції став основою 

для розробки та освоєння серії міжнародних стандартів якості ISO 9000, що 

описують вимоги до системи менеджменту якості організацій та виробництв.    
 
12.4. Якість картографічної продукції та її ознаки  

 
Ознаки якості трактуються як характеристики будь-яких властивостей 

картографічних зображень або процесів його виготовлення. Вони можуть 

варіювати в значному діапазоні залежно від тематики картографічного 

зображення. Найбільш важливі ознаки якості карт, знімків та баз цифрових 

даних, без яких неможливе створення та використання картографічних 

зображень. 
У число ознак якості картографічних зображеній входять їх доцільність, 

збереженість і довговічність, читаність і наочність, геометрична і тимчасова 

точність, достовірність, повнота і змістовна відповідність реальному об’єкту 

картографування, внутрішнє і зовнішнє узгодження (між окремими шарами і 

різними картографічними зображеннями) елементів змісту. Важливий показник 
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– естетична привабливість картографічних зображень, що забезпечують 
прийомами художнього дизайну та комп’ютерної графіки, які здійснюють 

позитивний емоційний вплив на користувача і тим самим впливають на 

правильність сприйняття змісту. Ця якість набула останнім часом особливого 

значення у зв’язку з розширенням можливостей програмних продуктів під ГІС 

та взагалі інформаційних технологій, а також різким зростанням інтересу до 

технологій комп’ютерної візуалізації картографічних зображень. 
До ознак якості просторових цифрових даних, у свою чергу, відносяться 

їх актуальність, релевантність (семантична відповідність пошукового запиту та 

пошукового образу), повнота, атрибутивна (тематична) достовірність, 

позиційна та часова точність та ін. У базах даних найбільш важливі ознаки 

якості систем управління базами даних (СУБД), які проявляються при пошуку, 

вибірці, сортуванні та збереженні даних. Вони визначаються такими 

характеристиками, як безпека, безвідмовність, безпомилковість, цілісність, 

оперативність, оновлюваність, контроледоступність, 

стандартизованість, а також здатність даних до взаємодії в комп’ютерному 
середовищі. Одне тільки перерахування ознак показує, наскільки 

багатоаспектна поставлена проблема оцінки надійності картографічних 

зображень. 
Різноманітність властивостей передбачає і множинність 

використовуваних характеристик якості картографічних зображень. Вони 

можуть бути кількісними і якісними, вираженими в абсолютних або відносних 

показниках, в балах і рангах. Як вже зазначалося, що у теорії надійності якості 

продукції прийнято розрізняти наступні показники якості: одиничні та 
комплексні, а комплексні поділяються у свою чергу на головні, групові, 

інтегральні та узагальнені, граничні та інші показники. 
Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду показує, що для 

оцінки якості карт, знімків, тримірних, анімаційних, віртуальних та інших 

картографічних зображень на даний час використовують наступні методи: 
 візуальний - зорова оцінка цілісного графічного образу; 
 реєстраційний - підрахунок числа подій або фактів на 

картографічному зображенні; 
 вимірювальний - кількісна оцінка показників точності; 
 статистичний - оцінка за допомогою правил і методів теорії 

вірогідності та математичної статистики; 
 соціологічний - обстеження, опитування, анкетування та послідуючий 

аналіз думок користувачів; 
 експертний - оцінка на основі знань та досвіду одного або групи 

спеціалістів-експертів. 
Конкретні оцінки надійності кількісних геоіконометричних визначень 

поки досить наближені. Вважається, що при візуальних оцінках відносні 

помилки визначення розмірів територій складають 2-3,5%, а ймовірність 

надійності візуального аналізу може сягати 0,75 %. Точність інструментальних 



 114 

картометричних оцінок, одержуваних за статичними картами, можна поширити 

на інші картографічні зображення лише з великою умовністю. При цьому 

виділяються три групи досліджень. 
Точні дослідження, при яких виміри й обчислення виконують з 

точністю, максимально можливою для даного картографічного зображення та 
даного прийому аналізу. У цьому випадку ретельно враховують і за 
можливістю виключають всі погрішності, проводять неодноразові контрольні 

вимірювання та незалежні обчислення. Наприклад, відносні помилки точних 

вимірювань довжин і площ не перевищують 1%, а помилки визначення кутів і 

напрямків - 1°. 
Дослідження середньої точності, коли за умовами завдання 

вважається, що помилки не повинні перевищувати деякі встановлені межі. 

Похибки, які істотно менше заданих меж, взагалі не враховують, що помітно 

скорочує обсяг і терміни робіт. Похибки визначення довжин і площ у цьому 

випадку досягають 3-5%, а кутів – 3%. Досвід показує, що в науках про Землю 

найчастіше задовольняються саме таким середнім рівнем точності, оскільки в 

багатьох випадках самі геосистеми нечітко визначені у просторі та часі, мають 

нерідко умовні та розпливчасті межі. 
Наближені дослідження виконують з невисокою точністю, зазвичай 

вони необхідні для попередніх оцінок. Результати досягають без застосування 

складних технічних прийомів, часто візуальним шляхом. Наприклад, помилки 

вимірювання довжин і площ при цьому складають 6-10%, а кутів - до 8%. 
Наближені визначення дозволяють правильно спланувати подальші, більш 

точні вимірювання. 
Всі похибки кількісних визначень істотно зростають при роботі з 

анімаційними картографічними зображеннями, так що часто є сенс зовсім 
відмовитися від подібних вимірів. Анімаційні послідовності так само мало 

придатні для кількісних оцінок, як, скажімо, карти в рівнокутних проекціях для 

вимірювання площ. При цьому цілком правомірні якісні оцінки: “дуже 

швидко”, “швидко”, “в середньому темпі”, “повільно” та “дуже повільно”. 
Невизначеність оцінок надійності геоіконометрії не є унікальною. Така ж 

ситуація типова для багатьох інших результатів вимірювань.  
 

Контрольні запитання: 
 

1. З чим пов’язано підвищення якості продукції? 
2. Які основні поняття та визначення затверджені в нормативній 

документації з метою більш точного та повного визначення ознак 
якості продукції? 

3. Які ознаки якості картографічної продукції? 
4. За допомогою яких методів виконують оцінку якості картографічного 

зображення? 
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Розділ 13 
____________________________________________________________________ 

 
СЕРТИФІКАЦІЯ 

 
13.1 Міжнародна система з сертифікації  
 
Передові промислово розвинуті країни світу в 20–30-х роках XX ст. 

приступили до сертифікації продукції, що випускається, завойовуючи ринки 

продукцією відповідної якості та підтвердженою знаком відповідності 

стандартам. 
У 1920 р. Німецький інститут стандартів (DIN) застосував у Німеччині 

знак відповідності стандартам DIN, який поширюється майже на всі види 

продукції, для якої передбачено спеціальний порядок проведення випробувань 

зразків та нагляду за виробництвом продукції. Знак DIN зареєстрований в 

державі відповідно до закону про захист торгових знаків. 
Німецька електротехнічна асоціація (VDE) розробила одну з перших 

систем сертифікації електротехнічного та електронного обладнання, яка 

організує розробку національних стандартів в електротехніці, електроніці та 

зв’язку і здійснює управління системою сертифікації відповідного обладнання. 

До складу VDE входить Інститут випробувань і приймань, який має свої 

випробувальні підрозділи та виконує функції національного органу повірки 

засобів вимірювань. Інститут випробувань і приймань є тією третьою стороною 

між підприємством-виробником та споживачем, яка розглядає і приймає 

рішення про вжиття необхідних заходів, запропонованих як виробником, так і 

випробувальними лабораторіями та органами нагляду, що дає змогу 

гарантувати належний рівень якості продукції. 
У Великій Британії сертифікація охоплює основні галузі промисловості, 

але там діють декілька систем сертифікації як для окремих видів продукції, так 

і для однотипної продукції, що випускається різними компаніями та фірмам. 

Для продукції, яка сертифікується в системі, затверджено спеціальний знак 

відповідності британським стандартам, який зареєстрований і охороняється 

законом. 
У Франції в 1938 р. відповідним декретом було створено систему 

сертифікації із супроводжувальним знаком NF, а відповідальність за спільну 

організацію управління системою покладено на Французьку асоціацію зі 

стандартизації (AFNOR). Система сертифікації зі знаком NF означає, що 

продукція повністю відповідає лише національним стандартам. У кінці XX ст. у 

Франції діяли близько 75 систем сертифікації на різні види продукції та 

послуги за національними стандартами. 
В СРСР продукції високої якості присвоювався знак якості, тобто 

сертифікувалась продукція за національними стандартами. У всіх розвинених 

державах використовувались системи сертифікації з урахуванням національних 



 116 

стандартів. Зображення знаків, які супроводжують продукцію і застосовуються 

в різних державах наведено у таб. 13.1. 
 

Табл. 13.1. Знаки відповідності стандартам 

 

Державний знак якості 
СРСР 
 Наносився на продукцію 

виробників СРСР, що 

пройшла відповідну 

атестацію 
 

УкрСЕПРО 
 Україна 

 

CE mark 
 CE (European Conformity) 
Продукція, що 

реалізується на території 
ЄС  

 

ГОСТ К 
 Казахстан 

 

ENEC 
 ENEC (European Norms 
Electrical Certification) 
Європейські норми 
сертифікації 
електротехнічних виробів 

 

СТБ 
 Білорусь 

 

UL® 
 Underwriters Laboratories 
Inc. (UL) 
США  

ГОСТ Р 
 Знак відповідності, що 

застосовується в Системі 
сертифікації ГОСТ Р 
Росія 

 

NEMKO 
 NEMKO (Norges Elektriske 
Materiellkontroll) 
Норвегія  

B-mark 
 PCBC S.A. (Polskie 
Centrum Badán i 
Certyfikacji S.A.) 
Польща 

 

DEMKO 
 Данія 

 

RCM 
 Австралія 

 

FIMKO 
 Фінляндія 

 

IMQ 
 l'Istituto Italiano del 
Marchio di Qualità 
Італія 
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TÜV 
 TÜV Rheinland Product 
Safety GmbH 
Німеччина  

Kitemark® 
 BSI (British Standards 
Institution) 
Велика Британія 

 

SEMKO 
 Svenska Elektriska 
Materielkontrollanstalten 
(SEMKO) 
The Swedish Electric 
Equipment Control Office 
Швеція 

 

CCC mark 
 ССС (China Compulsory 
Certification) 
Китай 

 

VDE 
 VDE (Verband Deutscher 
Elektrotechniker) 
Німеччина 

 

ÖVE 
 ÖVE (Österreichischer 
Verband für Elektrotechnik), 
Австрія 

 

CEBEC 
 Бельгія 

 

NOM 
 NOM (Normas Oficiales 
Mexicanas) 
Мексика 

 

ZIK 
 ZIK (Zavod za isrpitivanje 
kvalitee d.o.o.) 
Хорватія  

ESTI 
 Швейцарія 

 

PSE 
 Японія 

 

KETI 
 Південна Корея (Korea 
Electric Testing Institute) 

 

KEMA-KEUR 
 KEMA (Keuring 
Elektrotechnische 
Materialen Arnhem) 
Нідерланди 

 

SIQ 
 SIQ (Slovenski institut za 
kakovost in meroslovje) 
Словенія 

 

ISI mark 
 Bureau of Indian Standards 
(BIS) 
Індія 

 

JIS 
 Japan Industrial Standards 
(JIS) 
Японія 

 

Energy Star 
 Міжнародний стандарт 

енергоефективності  
товарів  

CSA certification mark 
 Canadian Standards 
Association (CSA) 
Канада 
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Наявність великої кількості національних систем сертифікації призвело 

до того, що одна і та сама за призначенням продукція в різних державах 

сертифікувалась різними методами, за різними показниками і за різними 

національними стандартами. Неузгодженість національних систем сертифікації 

стала перешкодою в торгівлі між країнами членами Європейського Союзу (ЄС). 
 У 1989 р. на Раді Європейського Союзу було прийнято важливий 

документ “Глобальна концепція зі сертифікації і досліджень”. Основна ідея 

цього документа полягає у формуванні довіри до товарів та послуг шляхом 

використання таких інструментів, як сертифікація та акредитація, що 

спираються на єдині європейські норми. 
З метою реалізації зазначеної ідеї європейські країни заснували низку 

міжнародних організацій із сертифікації, акредитації та випробувань (табл.13.2 
та 13.3) для покращення умов міжнародної торгівлі, випробувань та 

сертифікації; взаємного визнання методів та систем сертифікації, акредитації та 

випробувань; повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки; 

підвищення якості випробувань та впровадження міжнародних стандартів. 
 

Табл. 13.2. Міжнародні організації з сертифікації 
 

Прийнята 

абревіатура 
 

Повна назва організації Мета створення 

EUROLAB Європейська організація з 

досліджень 
Об’єднання випробувальних 

лабораторій 

EUROCHEM Європейська кооперація з 

аналітичної хімії 
Об’єднання хіміко-аналітичних 

лабораторій 

EQS Європейський комітет з 

упровадження і сертифікації систем 

забезпечення якості 

Об’єднання органів із сертифікації 

систем забезпечення якості 

ECITS Європейський комітет з 

досліджень і сертифікації в галузі 

інформаційних технологій 

Об’єднання органів дослідження і 

сертифікації галузевих 

інформаційних технологій 

ELSECOM Європейський електротехнічний 

комітет з випробувань і 

сертифікації 

Об’єднання органів із сертифікації 

і випробувальних лабораторій 

ESCIF Європейський комітет з 

вогнезахисту і пожежної безпеки 
Об’єднання органів 
з вогнезахисту 
і пожежної безпеки 

ЕОТС Європейська організація з 

випробувань і сертифікації. 

Заснована в листопаді 1990 р. 

Штаб-квартира в Брюсселі 

Об’єднання ECITS, ELSECOM та 

ESCIF для гармонізації сертифікації 

в Європі 
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Табл. 13.3. Міжнародні організації з акредитації 
 

Прийнята 

абревіатура Повна назва Мета створення 

ILAC Міжнародна конференція з 

акредитації лабораторій, заснована в 

1970 р. 

Обмін досвідом між органами з 

акредитації та лабораторіями 

IAF 
 

Міжнародний форум з акредитації, 
заснований у 1993 р. 

Уніфікація систем і критеріїв 

акредитації в Європі та в світі 

ЕА Європейська кооперація з акредитації 
випробувальних лабораторій та  
органів із сертифікації 

Формування довіри до випробувань 

і сертифікації в Європі 

 
Великого значення набувають міжнародні угоди про взаємне визнання 

сертифікації з конкретних видів продукції, її виготовлення, розподіл трудових 

ресурсів. 
Якщо сьогодні в країнах Західної Європи дотримуються єдиних правил 

сертифікації, випробувань з використанням міжнародних стандартів, то в США 

сертифікація гарантується лише на національному рівні. 
Країни Східної Європи проводять сертифікацію аналогічно до 

західноєвропейських держав, визнають міжнародні стандарти, а процеси 

інтеграції щодо питань стандартизації, сертифікації та випробувань 

розпочались наприкінці 70-х років XX ст. Радою економічної взаємодопомоги 

(РЕВ) були розроблені Основні принципи взаємного визнання результатів і 

контролю якості продукції та методичні матеріали. 
У 1980 р. Інститут РЕВ зі стандартизації розробив Загальні умови 

взаємного визнання результатів випробувань продукції, відповідно до яких 

передбачено організацію мережі керівних структур для взаємного визнання 

результатів випробувань у всіх країнах – учасницях угоди. 
 

13.2. Основні терміни та визначення в галузі сертифікації 
 
Визначення та терміни в галузі сертифікації потрібні для забезпечення 

єдиного розуміння спеціалістами правил і процедур сертифікації та акредитації 

в міжнародному масштабі. Терміни та визначення встановлені керівними 

вказівками ISO/IEC 2 і на європейському рівні закріплені в стандарті EN 45020 
Європейським Комітетом зі стандартизації (CEN). 

Сертифікація – контрольні випробування, на основі яких 

встановлюються відповідність продукції чи послуг вимогам нормативного 

документа, за яким здійснювалось виготовлення продукції чи надання послуг, і 

що проводяться третьою незалежною стороною. 
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Сертифікація відповідності – дія третьої сторони, яка доводить, що 

належним чином ідентифікована продукція, процес, послуги відповідають 

конкретному стандарту чи нормативному документу. Метою цієї роботи є 

забезпечення відповідності продукції чи послуг прийнятим вимогам на основі 

результатів випробувань, проведених третьою стороною. 
Система сертифікації – це система, яка має власні правила, процедури 

й управління для проведення сертифікації відповідності і функціонує на 

міжнародному чи національному рівні. 
Орган із сертифікації – орган, який проводить сертифікацію 

відповідності самостійно або ж здійснює нагляд за цією діяльністю, яку 

проводить інша організація за його дорученням. 
Сертифікат відповідності – документ, який вказує на те, що певні 

продукція, процеси і послуги належним чином відповідають конкретному 

стандарту чи нормативному документу. Документ видається з правилами 

системи сертифікації. 
Знак відповідності – знак, який гарантує, що дана продукція, процеси чи 

послуги відповідають конкретному стандарту або ж нормативному документу. 

Знак видається відповідно до правил системи сертифікації. 
Третя сторона – особа або орган, які визнаються незалежними від 

сторін (виробника і споживача), що беруть участь у питанні, яке розглядається 

чи обговорюється. 
Випробування – технічна операція, яка полягає у встановленні однієї або 

декількох характеристик даної продукції, процесів чи послуг відповідно до 

встановленої процедури. 
 Метод випробувань – встановлений порядок проведення випробувань. 
Випробувальна лабораторія – лабораторія, яка проводить випробування 

продукції та її характеристик. 
Акредитація (лабораторії). Офіціальне визнання того, що 

випробувальна лабораторія є правочинною здійснювати конкретні 

випробування чи конкретні типи випробувань. 
Орган з акредитації (лабораторій). Орган, який керує системою 

акредитації лабораторій і проводить акредитацію. 
 
13.3. Національна система сертифікації УкрСЕПРО. Розвиток 

сертифікації в Україні 
Система сертифікації УкрСЕПРО є державним інструментом захисту і 

регулювання ринку, в якій акредитовано більше 149 органів із сертифікації, 

близько 811 випробувальних лабораторій, підготовлено та записано до реєстру 

230 аудиторів. Знак відповідності УкрСЕПРО представлено на рис. 13.1. 
Система сертифікації України побудована за дворівневою схемою: верхній 

рівень створює державна система сертифікації, а нижній - утворюють органи 

сертифікації за видами продукції та центри випробувань (лабораторії) (рис. 

13.2). 
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Рис. 13.1. Знак відповідності  

УкрСЕПРО: 
 а) обов’язкова сертифікація;  
б) добровільна сертифікація 

 
а б  

 
Органи сертифікації системи УкрСЕПРО, спеціалізовані за видами 

продукції, незалежні ні від виробника продукції, ні від споживача. Органи 

сертифікації проводять сертифікацію конкретної продукції, акредитують 

випробувальні центри (лабораторії), співробітничають з Держстандартом 

України з питань організації роботи і вдосконалення системи сертифікації, 

видають виробникам продукції сертифікати відповідності і висновки про відпо-
відність продукції чи зауваження стосовно продукції та її якості. За дотримання 

правил і порядку сертифікації продукції та послуг несе відповідальність 

Держстандарт України в межах своєї компетенції. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.2. Структурна схема системи сертифікації УкрСЕПРО  

Національний орган  
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науковий центр 
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метрології та 

якості продукції   

Штат аудиторів 
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Інтеграційні процеси у світовій економіці сприяли розвитку і 

вдосконаленню в Україні процесів сертифікації та акредитації, узгоджуючи їх з 

міжнародними стандартами. Сертифікація в Україні раніше проводилась на 

рівні державних випробувань як одного з видів контролю якості продукції за 

стандартом ГОСТ 16504–81. 
У 1992 р. відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” у 

державі розпочалася сертифікація продукції та послуг під керівництвом 

Держстандарту України. Прийнятий в 1993 р. Кабміном України декрет “Про 

стандартизацію та сертифікацію” сприяв подальшому розвитку стандартизації 

та сертифікації в державі. Україна в 1997 р. ввійшла до Міжнародної системи 

сертифікації. Аналіз роботи системи сертифікації УкрСЕПРО міжнародними 

експертами показав, що українська система стандартизації та сертифікації 

відповідає принципам, цілям і вимогам COT (Світова організація торгівлі) і не 

створює перешкод у торгівлі. Визнання УкрСЕПРО торговельними партнерами 

України свідчить про міжнародний авторитет нашої країни. Зокрема 

Держстандарт України уклав договори про співробітництво в галузі 

стандартизації та сертифікації з більш ніж 25 державами: Францією, Росією, 

Білоруссю, Німеччиною, Грузією, Естонією та іншими державами.  
 
 

13.4. Знаки відповідності продукції та маркування сертифікованих 

систем управління виробництвом  
 
Інформаційна частина маркування дає широке поле для творчих ідей 

рекламістів і маркетологів, які можуть заплутати навіть найсвідомішого 

покупця. 
Вимоги до змісту і вигляду маркування харчової продукції 

регламентуються Технічним регламентом з маркування харчової продукції. 
Розглянемо найбільш поширені види маркувань та позначок продукції та 

їх значення. 
 

Знаки відповідності державним вимогам безпеки 
Національний знак підтвердження відповідності  

Як зазначено раніше в розділі “Національна система 

сертифікації УкрСЕПРО” цей знак на виробі чи його упаковці, 

технічної документації зазначає що він відповідає вимогам усіх 

обов’язкових в Україні регламентів та стандартів стосовно 

продукції певної категорії. 
Цим знаком може бути маркований як сам виріб, так і 

його упаковка чи супровідна документація. 
Цей знак належить державі, опис та правила його застосування 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. 

№ 1599 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0183-11
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1599-2001-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1599-2001-%EF
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Національний знак відповідності є єдиним знаком, що свідчить про 

відповідність продукції обов’язковим вимогам безпеки, які діють на території 

України. 
Маркування національним знаком відповідності здійснює виробник або 

уповноважена ним особа-резидент України. 
Виробник має право маркувати продукцію цим знаком виключно тільки 

за позитивними результатами виробничого контролю. 
Існує певний Перелік продукції яка підлягає обов’язкової оцінки 

відповідності в Україні, з яким можна ознайомитись за цією адресою  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05. 
 
У разі коли до процедури оцінки відповідності залучається призначений 

орган, під національним знаком відповідності проставляється ідентифікаційний 

номер призначеного органу згідно державного реєстру. 
Національний знак відповідності не доповнює та не відміняє значення 

іншого маркування, яким позначається продукція, у порядку передбаченому 

чинним законодавством. 
Знак відповідності при обов’язковій сертифікації в Російській 

Федерації  
Цей знак на виробі чи його упаковці, технічної 

документації зазначає що відповідність усім обов’язковим 

вимогам в РФ регламентів та стандартів стосовно маркованої 

ним продукції перевірено шляхом процедури оцінки 

відповідності (сертифікації). 
Вимоги до процедури обов’язкової оцінки відповідності 

на території Російській Федерації встановлені Федеральним Законом “Про 

технічне регулювання”. 
Цим знаком може бути маркований як сам виріб, так і його упаковка чи 

супровідна документація. 
Правила застосування знаку відповідності при обов’язковій сертифікації 

в Російській Федерації встановлені ГОСТ Р 50460-92. 
На українському ринку цим знаком може бути маркована продукція: 

 імпортована із Росії чи зони ЄЕП (зона європейського економічного 

простору - зона вільного руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили, що 

включає в себе країни Європейського Союзу); 
 яка у т.ч. експортується на територію Російської Федерації. 

 
Знак відповідності при обов’язковій сертифікації в Республіки 

Білорусь  
 
Цей знак на виробі чи його упаковці, технічної 

документації зазначає, що відповідність усім обов’язковим 

вимогам в РБ регламентів та стандартів стосовно маркованої 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0466-05
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0466-05
http://www.zakonrf.info/zakon-o-tehregulirovanii/
http://www.zakonrf.info/zakon-o-tehregulirovanii/
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=128002&pageK=1D43EBA3-D032-44E9-9376-2A7000B4A7B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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ним продукції перевірено шляхом процедури оцінки відповідності 

(сертифікації). 
На українському ринку цим знаком може бути маркована продукція: 

 імпортована із Білорусії чи зони ЄЕП; 
 яка у т.ч. експортується на територію Республіки Білорусь. 

 
Знаки маркування, які підтверджують екологічні переваги 

сертифікованої продукції згідно вимог міжнародних стандартів 
 

Екологічний сертифікат 
Цей знак підтверджує що маркована ним продукція 

пройшла екологічну сертифікацію за вимогами 

міжнародного стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) і 

має покращенні екологічні характеристики в порівнянні з 

представленою на ринку продукцією в аналогічній 
категорії. Цим знаком може бути маркований як сам виріб, так і його упаковка 

чи супровідна документація. 
Екологічна сертифікація продукції відноситься до добровільних видів 

сертифікації. Об’єктами сертифікації є харчові продукти, різноманітні товари та 

вироби, послуги, об’єкти нерухомості тощо. Екологічній сертифікації не 

підлягають лікувальні засоби та тютюнові вироби. 
Екологічні стандарти на продукцію визначають переваги певної категорії 

продукції чи послуг відносно їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини 

протягом життєвого циклу. 
Такі стандарти встановлюють додаткові критерії до чинних державних 

вимог відносно походження та якості сировини чи матеріалів; екологічних 

характеристик, енергоємності і ресурсоємності виробництва; виключають 

застосування трансгенної продукції, особливо токсичних речовин, потенційно 

небезпечних харчових домішок; значно обмежують обсяги (концентрацію) 

потенційно небезпечних хімічних речовин у готовій продукції; сприяють 

зменшенню утворенню відходів виробництва та споживання. 
У світі існують кілька десятків національних та міждержавних 

сертифікаційних систем які здійснюють оцінку відповідності продукції згідно 

ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) і входять до складу міжнародної організації 

Глобальної мережі екологічного маркування (GEN). 
Переваги продукції, маркованої знаком екологічного маркування: 
 більш чисті технології виробництва; 
 без вмісту ГМО, потенційно небезпечних і підозрілих харчових 

домішок; 
 сировина тваринного походження без вмісту гормональних 

препаратів; 
 залишковий вміст важких металів, пестицидів, нітратів в сировині 

рослинного походження менш ніж 20% до встановлених державних вимог; 

http://www.gpp.in.ua/iso-14024-2002.html
http://www.gpp.in.ua/iso-14024-2002.html
http://www.globalecolabelling.net/members_associates
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 вміст залишків антибіотиків в сировині тваринного походження менш 
ніж 20% до встановлених державних вимог; 

 упаковка не містить шкідливих речовин та придатна до переробки в 

якості вторинної сировини; 
Всі вимоги до продукції постійно контролюються на всіх етапах 

життєвого циклу органом сертифікації. 
Під знаком може бути розташований код екологічного стандарту на 

відповідність якому сертифікована продукція, номер сертифікату та сайт органу 

сертифікації. 
Найбільш поширені в Україні знаки екологічного маркування (рис. 13.3). 
За законодавством України товаровиробникам забороняється 

використовувати у формі самодекларацій такі неперевірені (документально не 

підтверджені) твердження відносно продукції, як «екологічно чистий», 

«екологічно безпечний», «екологічно сприятливий», «сприятливий до ґрунту», 

«не забруднюючий», «зелений», «сприятливий до природи» та «сприятливий до 

озону» тощо. 
 

   
ЄС Канада Країни північної Європи 

   
Китай Росія Німеччина 

 
Рис. 13.3. Знаки екологічного маркування  

 
Екологічно сертифікованою продукцією слід вважати ту, яка має 

сертифікат підтвердження відповідності та відмічена знаком екологічного 

маркування який належить певній сертифікаційній системі. 
Більш детальніше про екологічну сертифікацію та маркування в Україні 

можна ознайомитись за адресою www.ecolabel.org.ua. 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.ecologo.org/en/
http://www.svanen.nu/eng
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.ecologo.org/en/
http://www.svanen.nu/eng
http://www.sepacec.com/
http://www.ecounion.ru/ru/site.php
http://www.blauer-engel.de/
http://www.sepacec.com/
http://www.ecounion.ru/ru/site.php
http://www.blauer-engel.de/
http://www.ecolabel.org.ua/
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Знаки відповідності вимогам добровільних органічних 
стандартів та правил 

Цей знак підтверджує що маркована ним продукція 
пройшла сертифікацію на відповідність вимогам, 
встановлених Постановою щодо органічного виробництва 
Ради ЄC № 834/2007 (колишня Постанова Ради ЄС № 

2092/91) та додаткові постанови: Постанова Комісії ЄC № 

889/2008; Постанова Комісії ЄC № 1235/2008). 
 

Оновлена версія знаку відповідності органічним 

стандартам Європейського Союзу, чинна з 24 березня 2010 

року. 

Знак відповідності органічним стандартам «Органік 

стандарт» 
Цей знак підтверджує що маркована ним продукція 

пройшла сертифікацію на відповідність правилам, 

розроблених українською компанією «Органік стандарт» на 

базі європейських та міжнародних органічних стандартів. 
З більш детальною інформацією про цей знак можна 

ознайомитись на офіційному сайті Органік стандарт за 

адресою http://organicstandard.com.ua/ua 
Знак відповідності органічним стандартам EG 
Цей знак з 2001 року є єдиним державним знаком якості 

у Німеччині, яким позначають продукти харчування, якість 

яких відповідає Постанові щодо органічного виробництва 

Ради ЄC № 834/2007 (колишня Постанова Ради ЄС № 

2092/91) та додаткові постанови: Постанова Комісії ЄC № 

889/2008; Постанова Комісії ЄC № 1235/2008). З більш 

детальною інформацією про цей знак можна ознайомитись на офіційному сайті 

Екологічний інформаційний портал за адресою http://www.oekolandbau.de/bio-
siegel/ 
 Знак відповідності міжнародним органічним стандартам АВ 

Цей знак підтверджує що маркована ним продукція 

пройшла сертифікацію на відповідність вимогам, встановлених 

Постановою щодо органічного виробництва Ради ЄC № 

834/2007 (колишня Постанова Ради ЄС № 2092/91) та додаткові 

постанови: Постанова Комісії ЄC № 889/2008; Постанова 

Комісії ЄC № 1235/2008) та правил розроблених французькою 

агенцією BIO на базі міжнародних органічних стандартів. 
З більш детальною інформацією про цей знак можна ознайомитись на 

офіційному сайті Агенція БІО за адресою http://www.agencebio.org/ 

http://organicstandard.com.ua/ua
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Знак відповідності міжнародним органічним стандартам ІСЕА 
Цей знак підтверджує що маркована ним продукція 

пройшла сертифікацію на відповідність вимогам, 

встановлених Постановою щодо органічного виробництва 
Ради ЄC № 834/2007 (колишня Постанова Ради ЄС № 

2092/91) та додаткові постанови: Постанова Комісії ЄC № 

889/2008; Постанова Комісії ЄC № 1235/2008) та правил 

розроблених Інститутом органічної сертифікації та етики на 

базі міжнародних органічних стандартів. 
Органічна сертифікація продукції відноситься до 

добровільних видів сертифікації. 
Об’єктами сертифікації є сировина рослинного або тваринного 

походження, харчові продукти, косметичні засоби, текстиль. 
Міжнародні органічні стандарти встановлюються Міжнародною 

федерацією органічного сільськогосподарського руху (IFOAM). 
Органічні стандарти встановлюють правила ведення 

сільськогосподарського виробництва, суттєво обмежуючі застосування 

агрохімії, виключаючи застосування трансгенної продукції та дбають про 

використання природних ресурсів, обмежуючі негативні впливи на довкілля 

протягом усіх етапів виробництва. В тваринництві основна увага приділяється 

кормам та умовам утримання тварин. 
При виробництві органічних продуктів заборонено використовувати 

синтетичні ароматизатори, консерванти, харчові домішки і т.і. До заборонених 

способів обробки готової продукції відносяться рафінування, мінералізація та 

інші прийоми, що знижують поживну цінність продукту, а також додавання 

барвників чи ароматизаторів. 
На даний час у світі існують кілька десятків сертифікаційних систем які 

здійснюють оцінку відповідності продукції згідно органічних стандартів, 

контроль за їх діяльністю забезпечується Міжнародним агентством органічної 

акредитації IFOAM (IOAS). 
На українському ринку існують непоодинокі випадки, коли 

товаровиробники застосовують у формі самодекларацій такі неперевірені 

(документально не підтверджені) написи, як «біо», «органічний», 

«натуральний» тощо. 
Державне регулювання подібного роду декларації на Україні поки що не 

здійснюється. 
Споживачу слід усвідомити, що бути впевненим, що саме ця продукція 

відповідатиме міжнародним органічним стандартам слід впевнитись що 

пропонована йому органічна продукція повинна мати сертифікат відповідності, 

який надає право товаровиробнику маркувати сертифіковану продукцію знаком 

певної сертифікаційної системи. 

http://www.ioas.org/
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Інформаційні знаки та позначки 

Знак «Без ГМО» 
Цей знак є декларацією виробника, його застосування не 

вимагає проведення випробувань та оцінки продукції на вміст 

ГМО органом з оцінки відповідності. 

  
Знак «Зелена крапка» 
Цей знак у перекладі з німецької має назву «Зелена 

крапка» і означає що виробник маркованій ним продукції 

сплатив за збір та переробку відходів упаковки яка 

упроваджена в Німеччині. На території України цей знак немає 

змістовного значення для товаровиробників, споживачів чи контролюючих 

органів. 
 

Строк придатності 
Строк придатності встановлюється виробником на підставі 

відповідних чинних нормативних документів із зазначенням 

встановлених умов зберігання. 
 

Номер партії 
Номер партії, порядковий номер або внутрішній артикул 

відноситься до службової інформації яка дозволяє 

ідентифікувати продукцію. 

 

Знак «Парасоля» 
Цей знак означає що 

продукцію слід 

оберегти від вологи 
 

200 г 

Знак «Нетто» («Брутто») 
Цей знак означає вагу нетто 

(без упаковки). Якщо біля 

цього знаку зазначено число в 

рамочці, воно означає вагу 

брутто (з упаковкою). 

              
Знаки маркування сертифікованих систем управління 

виробництвом 
   

Знак відповідності системи управління якістю 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 (ДСТУ ISO 

9001) 
Цей знак, та інші знаки що мають позначення ISO 

9001 мають опосередковане відношення до якості та інших 

характеристик виробу, оскільки інформує про сертифіковану 

http://www.gpp.in.ua/harchovi-produkti/iso-9001.html
http://www.gpp.in.ua/harchovi-produkti/iso-9001.html
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систему управління організації згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 
(ДСТУ ISO 9001). 

  Знак відповідності системи екологічного 

управління вимогам міжнародного стандарту ISO 14001 

(ДСТУ ISO 14001) 
Цей знак, та інші знаки що мають позначення ISO 

14001 не мають прямого відношення до якості та інших 

характеристик виробу, оскільки інформує про наявність 

сертифікованої системи управління пов’язаної з екологічними 

аспектами виробництва згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001 

(ДСТУ ISO 14001). 
  Знак відповідності системи екологічного 

управління вимогам міжнародного стандарту ISO 18001 

(ДСТУ ISO 18001) 
Цей знак, та інші знаки що мають позначення ISO 

18001 не мають прямого відношення до якості та інших 

характеристик виробу, оскільки інформує про наявність 

сертифікованої системи управління пов’язаної з безпекою 

виробництва згідно вимог міжнародного стандарту ISO 18001 (ДСТУ ISO 

18001). 
  Знак відповідності системи екологічного 

управління вимогам міжнародного стандарту ISO 22000 

(ДСТУ ISO 22000) 
Цей знак, та інші знаки що мають позначення ISO 

22000 інформує про наявність сертифікованої системи 

управління безпечністю харчових продуктів і є гарантуванням 

того, що харчовий продукт є безпечним на момент його 

споживання. 
Умовне позначення упаковки 

 Знак у вигляді трикутника з трьох стрілок, що означають замкнутий 

цикл (виробництво - застосування - утилізація), вказує, що дана 

упаковка придатна для подальшої переробки. 
Усередині трикутника розташовуються одна або дві цифри, які 

вказують на тип пакувального матеріалу: 
- 1-19 - пластик,  
- 20-39 - папір та картон,  
- 40-49 - метал,  
- 50-59 - деревина,  
- 60-69 - тканини і текстиль,  
- 70-79 - скло.  

Під трикутником (а іноді й усередині нього) може стояти літерний код 

пластика. 
 

http://www.gpp.in.ua/harchovi-produkti/iso-9001.html
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Маркування пластику за походженням та призначенням 
 Цей знак означає, що упаковка продукту вироблена з матеріалу який 

придатний для контакту з харчовими продуктами. 
 

  

 

Цей знак на 

упаковці вказує на 

місце, де 

розташовано 

центр тяжіння.  

Цей знак відноситься до 

мотиваційних знаків який 

наноситься безпосередньо 

виробником. Він означає, що 

упаковку від продукту слід 

викинути в урну. 

  
Цей знак означає, що пакувальний матеріал вироблений з 

повторно переробленої сировини або містить частку повторно 

переробленого матеріалу. 
 
 

Штрихове кодування  
Відноситься до ідентифікаційного маркування, 

тобто службової інформації, від якого споживач не 

має практично ніякої користі. Стосовно штрих-кодів 

серед покупців існує кілька оманливих тлумачень. 
Найпоширенішим є думка, що по перших 

двом-трьом цифрам штрих-коду можна визначити 

країну походження товару. 
Насправді ці цифри вказують усього лише на 

національну організацію, у якій було зареєстровано підприємство-
товаровиробник. Наприклад, українське підприємство, яке поставляє товар у 

Німеччину, на законних підставах може зареєструватися там і використовувати 

в штрих-коді номер цієї країни. А можна зареєструватися й у декількох країнах 

на тих самих підставах. 
Інше оманливе тлумачення про те, що штрих-код може наносити тільки 

виготовлювач товару. 
Насправді переважне право належить власникові товарного знаку 

(бренду), потім – виробникові, потім – постачальникові, якщо попередні особи 

або організації чомусь не захотіли відзначити товар штрих-кодом. Наприклад, 

на виготовлені в Київській області й реалізованих у Києві пляшках газованих 

солодких напоїв нанесено бельгійський штрих-код, який належить власникові 

рецепту та торгівельної марки. 
Ще одна омана – що по штрих-коду можна довідатися про споживчі 

властивості товару – про фасон, колір, розмір, строк придатності і т.д. Там 

нічого такого немає. Уся подібна інформація зберігається в електронному 

каталозі виробника, до якого у покупця немає доступу. 
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По штрих-коду можливо лише визначити країну реєстрації (табл. 13.5) та 

перевірити автентичність товару. 
Виробники здійснюють друк етикетки зі штрих-кодом за стандартом 

міжнародної організації EAN International який складається з 13 цифр. 
     

1. Код країни  
2. Код виробника 
3. Код товару 
4. Контрольна цифра 
5. Знак товару, виготовленого по 

ліцензії 
 
Перші 2 цифри являють собою код 

країни, що випливають 5 цифр – код підприємства-виготовлювача або 

продавця, далі 5 цифр – це код товару, і остання – це цифра для контролю 

правильності сканування. Код країни вказаний на штрих-коді свідчить не про 

країну-виробника, а про країну в якій була зареєстрована продукція. 
 

Табл. 13.5. Код  для визначення країни реєстрації 
 

00-09 - США, Канада 385 - Хорватія 759 - Венесуела 
20-29 - Резервні номера 400-440 - Німеччина 770 - Колумбія 
30-37 - Франція 460-469 - Росія 773 - Уругвай 
45,49 - Японія 471 - Тайвань 775 - Перу 
50 - Великобританія 482 - Україна 779 - Аргентина 
54 - Бельгія и Люксембург 489 - Гонконг 780 - Чилі 
57 - Данія 520 - Греція 786 - Еквадор 
64 - Фінляндія 529 - Кіпр 789 - Бразилія 
70 - Норвегія 535 - Мальта 850 - Куба 
73 - Швеція 539 - Ірландія 859 - Чехія и 

Словаччина 
76 - Швейцарія 560 - Португалія 860 - Сербія 
80-83 - Італія 569 - Ісландія 869 - Туреччина 
84 - Іспанія 590 - Польща 880 - Республіка 

Корея 
87 - Нідерланди 600-601 - ПАР 885 - Таїланд 
90-91 - Австрія 605 - Латвія 888 - Сінгапур 
93 - Австралія 619 - Туніс 955 - Малайзія 
94 - Нова Зеландія 690 - Китай 976-979 - Книги 
98-99 - Чекові книжки 729 - Ізраїль 977 - Періодичні 

друковані видання 380 - Болгарія 740 -745 - Гватемала, 

Сальвадор 
383- Словенія 750 - Мексика 

 

http://www.gpp.in.ua/harchovi-produkti/shtrihove-koduvannya/kod-kraini.html
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Для перевірки автентичності товару складіть всі цифри, що стоять на 

парних місцях, і отриману суму потройте. Потім складіть цифри з непарних 

місць, крім контрольної, і отриману суму додайте до потроєної попередньої. 

Від результату відкиньте першу цифру, а решту відніміть з десяти - це і буде 

контрольна цифра, і якщо вона не збігається з останньою цифрою у штрих-коді, 

то перед вами підробка. 
Наприклад: 
1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях: 8 +0 +2 +7 +0 +1 = 18 
2. Отриману суму помножити на 3:18x3 = 54  
3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях, без контрольної цифри:  

4 +2 +0 +4 +0 +0 = 10 
4. Скласти числа, зазначені в пунктах 2 і 3:54 +10 = 64 
5. Відкинути десятки: одержимо 4 
6. З 10 відняти отримане в пункті 5:10 – 4 = 6 
Якщо отримана після розрахунку цифра не співпадає з контрольною 

цифрою у штрих-коді, це означає, що товар зроблений незаконно. 
Основні принципи маркування  
Упаковка, етикетка, тара будь якого продукту, товару чи виробу містить 

різноманітну інформацію яка може бути як корисною для споживача так і 

заплутати його та ввести в оману. 
Розібратися у властивостях, терміну придатності, функціональних 

характеристиках тощо можливо завдяки правильному розумінню маркування 

якими позначається продукція різних галузей виробництва - від яйця до 

персонального комп’ютера. 
Найбільш корисна для споживача - інформаційна частина, повинна 

відповідати «принципам трьох «д» (достовірність, доступність, достатність) і не 

повинна вводити його в оману стосовно характеристик продукту, зокрема, його 

природи, ідентичності, властивостей, стану, складу, кількості, часових 

характеристик придатності (зберігання) чи умов експлуатації, походження, 

способу виробництва чи одержання. 
Контроль за маркуванням продукції на державному рівні здійснюється 

Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів 

http://www.dssu.gov.ua:1080/control/uk/index на підставі вимог: 
 Закону України «Про захист прав споживачів» 
 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури 

оцінки відповідності» 
 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції»  
 Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів 
 Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування 

текстильних виробів 
 Технічного регламенту з енергетичного маркування електрообладнання 

побутового призначення. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3164-15
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3164-15
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2735-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2735-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0183-11
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=13-2009-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=13-2009-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0045-04
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0045-04
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Держава здійснює контроль виключно за дотриманням вимог безпеки 

продукції, однакових для певної категорії продукції представленої на 

українському ринку. 
Якість продукції встановлюються стандартами, які відносяться до сфери 

добровільного застосування. 
Екологічні та органічні стандарти визначають переваги якості та 

екологічних характеристик харчових продуктів, товарів, виробів, послуг. 

Добровільні стандарти встановлюють додаткові вимоги і розглядаються у 

якості надбудови над державними нормами безпеки до продукції. 
Добровільні стандарти також встановлюють вимоги і до системи 

управління будь-якою організацією. Таки стандарти в більшості випадків 

мають дуже опосередковане відношення до якісних чи інших характеристик 

продукту і свідчать про досконалість системи менеджменту. 
Кожен з виробників чи надавачів послуг обирає рівень якості якої буде 

відповідати його продукція: від загальноприйнятих на державному рівні вимог 

безпеки до стандартів найвищої якості. 
Поки що більшість гравців на українському ринку обмежуються 

законодавчо встановленими вимогами, які, доречи, в Україні дуже ліберальні, 

але при цьому роблять акцент на інформаційних деклараціях та рекламі, тим 

самим відволікаючі увагу споживача від складу продукції чи її загальних 

властивостей. 
Іноді на маркуванні товаровиробники зазначають інформацію про 

властивості продукту, яких у нього немає. Наприклад, що безалкогольний напій 

багатий на вітаміни, коли в процесі його виробництва вони не зберігаються. 
Дуже часто можна зустріти на упаковці інформацію про особливі 

властивості продукту, хоча всі подібні продукти мають такі самі властивості. 

Наприклад, позначення на етикетці соняшникової олії окремої торгової марки 

«містить вітамін Е», не несе корисної інформації споживачеві, оскільки він 

присутній у будь-якій соняшниковій олії. 
Окремі товаровиробники зазначають про здатність пропонованої 

продукції сприяти лікуванню певних захворювань, що заборонено, якщо ця 

продукція не відноситься до природних мінеральних вод та харчових продуктів, 

призначених для спеціального дієтичного споживання, функціональних 

харчових продуктів або дієтичних добавок. До речі, таке маркування 

обов’язково має бути погодженим з Міністерством охорони здоров’я України 

та підтверджуватись наявністю відповідного висновку. 
Одними з найпопулярніших лишаються різноманітні екологічні 

маркування та самодекларації якими намагаються підкреслити загальні 

екологічні чи органічні характеристики продукту. 
У більшості з зазначених випадків державні контролюючі органи не 

мають дієвих важелів впливу і не зможуть допомогти споживачеві у виборі 

більш якісної продукції 
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Отже, кожен споживач, в умовах щорічного скорочення переліку 

продукції яка підлягає обов’язковій державній сертифікації й становленні 

оновленої системи технічного регулювання та ринкового нагляду, має власне 

право вибору продукції, спираючись на її змістовну частину маркування та 

вміючи відрізняти корисну інформацію від рекламних витівок. 
 
Контрольні запитання: 
 

1. Що називають сертифікацією? 
2. Які основні визначення та терміни в галузі сертифікації? 
3. З чим пов’язаний розвиток сертифікації в Україні? 
4. Що гарантує знак відповідності? 
5. З якою метою застосовують знаки відповідності? 
6. Які лабораторії можуть правочинно здійснювати випробування та що 

таке випробувальна лабораторія? 
7. Чим представлена законодавча основа національної системи 

сертифікації? 
8. З чим пов’язано стимулювання до створення міжнародної 

сертифікації? 
9. Який керівничий орган очолює систему національної сертифікації? 
10. Який акредитований державний інститут очолює випробувальні 

лабораторії України? 
11.  За якою схемою побудована система національної сертифікації? 
 

Студент повинен вміти розрізняти: 
 
1. Знаки відповідності стандартам різних держав. 
2. Знаки відповідності стандартам національної системи обов’язкової та 

добровільної сертифікації.  
3. Інформаційні знаки та позначки. 
4. Знаки маркування сертифікованих систем управління виробництвом. 
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доступу : www.ecolabel.org.ua 
14. Український портал зі сталого споживання. – Режим доступу: 

http://www.gpp.in.ua/harchovi-produkti.html 
 

Законодавчо-нормативна база 
15. Географічна інформація. Просторова прив’язка за допомогою 

географічних ідентифікаторів. ISO 19112:2003. 
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16. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та 

порядок проведення. ДСТУ 3215–95. – К.: Держстандарт України, 1998.  
17. Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. 

Основні положення. ДСТУ 3400–96. – К.: Держстандарт України, 1998. 
18. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних 

величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та 

позначення. ДСТУ 3651.1–97. – К.: Держстандарт України, 1998.  
19. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних 

величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та 

позначення. ДСТУ 3651.1–97. - К.: Держстандарт України, 1998. 
20. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та 

характеристичні числа. Основні положення, назви та позначення. 

ДСТУ 3651.1–97. – К.: Держстандарт України, 1998. 
21. Метрологія. Терміни та визначення. ДСТУ 2681–94. - К.: Держстандарт, 

1994. – 50 с. 
22. Метрологія. Типове положення про відомчі метрологічні служби. Р 50–

060–95. – К.: Держстандарт України, 1998. 
23. Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 2860-94 
24. Національна стандартизація. Порядок розроблення національних 

нормативних документів ДСТУ 1.2:2003. 
25. Повірка засобів вимірювання. Організація і порядок проведення. ДСТУ 

2708–94. – К.: Держстандарт України, 1998. 
26. “Про метрологію та метрологічну діяльність”: Закон України УК № 54–

55 від 21.03.98 р. 
27.  “Про стандартизацію”: Закон України УК № 2408-ІІІ від 17.05.2001 р. 
28. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення 

ДСТУ 3230–95 
29.  Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення ДСТУ 

2925–94 
 

Перелік основних стандартів, що діють на території України у 

картографічній та топографо-геодезичній діяльності  
30. Аерокосмічне знімання. Терміни та визначення (ДСТУ 2686-94). 

Держстандарт України, Київ, 1995р.  
31. Геодезія. Терміни та визначення (ДСТУ 2393-94). Держстандарт 

України, Київ, 1995р.  
32. Картографія. Терміни та визначення (ДСТУ 2757-94). Держстандарт 

України, Київ, 1996р.  
33. Прилади геодезичні. Терміни та визначення. ДСТУ 2402–94. – К.: 

Держстандарт України, 1995. 
34. Фотограмметрія. Терміни та визначення (ДСТУ 2685-94). 

Держстандарт України, Київ, 1995р.  
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ДОДАТКИ 
 

 Додаток А. Державний стандарт України. Картографія. Терміни та 

визначення. ДСТУ 2757-94 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 

1.1. Картографія – Галузь науки, техніки й виробництва, що охоплює 

вивчення, проектування, створення та використання картографічних 

творів. 
Примітка. З погляду сучасного науково-пізнавального напряму, 

картографія – наука про відображення і дослідження об’єктів природи 

й суспільства (їхнього розміщення, властивостей, взаємозв’язків, змін у 

просторі й часі) за допомогою карт та інших картографічних творів. 
en   cartography 
 
1.2. Картографування – комплекс робіт, пов’язаний зі створенням   карти   

або низки карт конкретної території земної поверхні, небесного тіла чи 

космічного простору.  
Примітка. З погляду сучасного науково-пізнавального напряму, 
картографування, або  картографічне моделювання як процес 

створення картографічних моделей – це комплекс робіт, який 

передбачає: 
 певну послідовність створення карт (моделей): формування ідеї 

твору, підготовчі роботи, створення (складання) оригіналу, 

видавництво; 
 поетапність використання потрібних технічних засобів; 
 інтелектуальні зусилля виконавця робіт, від чого залежить якість 

кінцевого варіанту твору. 
en   mapping 
     
1.3. Картографічне виробництво – галузь виробництва, що створює 

картографічні твори. 
en    mapproduciion 
 
1.4. Картографічна генералізація (генералізація) – цілеспрямований 

відбір і узагальнення об’єктів реальної дійсності під час виготовлення 

картографічних творів відповідно до їх призначення, масштабу та 

особливостей території, що зображується на них.  
Примітка. Під об’єктом реальної дійсності тут і далі прийнято вважати 

будь-які предмети і явища, що зображенні на картографічному творі.   
en    cartographical generalization  
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1.5. Картографічні джерела (картографічні матеріали) – графічні, цифрові, 

текстові та інші документи, що використовуються під час складання, 

виправлення та оновлення карт.   
en source material 
 
1.6. Картографічна вивченість – міра вкриття будь-якої території планами 

і картами різного  виду і характеру. 
en   map coverage 
 
1.7. Картографічна забезпеченість – наявність планів і карт для 

виконання певних робіт. 
en  map coverage 
 
1.8. Редакційний план (редакційні вказівки) – документ створений 

редактором карти, що містить принципові положення щодо складання і 

підготовки до видання карти відповідно до теми картографування, 

особливостей території, що зображується на карті, і якості відібраних 

на цю територію картографічних матеріалів. 
 
1.9. Авторський ескіз карти (авторський ескіз) – первинний варіант змісту 

запроектованої карти, виконаний у масштабі і проекції близьких до 

карти, що складається. 
 Примітка. Авторський ескіз відповідає авторському оригіналу. 

en   author's sketch map 
 
1.10. Авторський макет карти (авторський макер) – макет спеціального 

змісту в його повному об’ємі разом з легендою, виконаний на підго-
товленій для цього раніше географічній основі. 

en  author’s   map   model; author’s breadboard model 
 
1.11. Картографічна інформація – інформація про реальний об’єкт, 

територію, явище, яка міститься в картографічних матеріалах. 
en    cartographic information 
 

2. КАРТОГРАФІЧНІ ТВОРИ 

2.1. Картографічний твір – твір, основною частиною якого є 

картографічне зображення. 
en cartographic work 
 
2.2. Картографічне зображення – основний елемент будь-якої карти, що 

за допомогою відповідних графічних та інших засобів розкриває її 

зміст. 
en cartographical expression 
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2.3. Карта (мапа) – зменшене, побудоване   в картографічній проекції, уза-

гальнене і виконане в певній системі умовних позначень зображення 

поверхні Землі, іншого небесного тіла чи позаземного простору з 

розміщеними на них об’єктами реальної дійсності. 
Примітка. За сучасним загальнонауковим поглядом, карта є плоскою 

просторовою, математично визначеною, генералізованою, образно- 
знаковою моделлю реального світу (окремих його части). 

en map; chart 
 
2.4. Географічна карта – карта поверхні Землі або будь-якої її частини. 
en geographical map 
 
2.5. Загально географічна карта – географічна карта, на якій відображені 

сукупність основних елементів місцевості. 
en geographical map 
 
2.6. Топографічна карта – детальна карта, за допомогою якої можна 

визначити планове і висотне положення точок земної поверхні. 
en topographic map 
 
2.7. Топографічний план – великомасштабне картографічне зображення 

на площині в ортогональній проекції обмеженої частини місцевості, в 

якому не враховується кривизна земної поверхні. 
en  topographical plan 
 
2.8. Тематична карта – карта, основним   змістом якої є зображення 

елементів, що розкривають  певну конкретну тему. 
en    thematic map 
 
2.9. Галузева карта – карта, основним змістом якої є зображення об’єктів і 

явищ, що властиві певній галузі науки, виробництва чи господарства 

для розв’язання відповідних задач свого профілю. 
en    thematic map; branch map 

 
2.10. Карта  спеціального призначення (спеціальна карта) – карта, що за 

своїм змістом призначена для певного кола споживачів. 
en    special-purpose map 
 
2.11. Комплексна карта – карта, на якій відображено декілька явищ або їх 

елементів, причому кожне з них відображується в своїх показниках. 
en    aggregate map 
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2.12. Аналітична карта – карта, на якій вказані окремі неузагальнені   або 

слабко узагальнені   показники й особливості певних явищ або систем. 
en    analytic map 
 
2.13. Синтетична карта – карта, що дає цілісну інтегральну характеристику 

зображуваних на ній явищ на основі об’єднання їх окремих чи низки 

показників. 
еn synthetic map 
 
2.14. Оглядова карта – карта, зміст якої дає змогу одержати загальну 

характеристику місцевості. 
еn   chorographic map 
 
2.15. Державна карта – карта, що є офіційним документом відповідних 

державних структур. 
en   official map 

 
2.16. Анагліфічна карта – карта, надрукована двома вза-

ємодоповнюючими кольорами так, що за перегляду її змісту через 

світлофільтри цих самих кольорів одержують об’ємне зображення 

місцевості. 
en anaglyphical map  
 
2.17. Карта-транспарант – карта на прозорій основі, що служить для 

проектування картографічного зображення на екран. 
en   map-transparcnl 
 
2.18. Карта на мікрофіші – мініатюрна копія з карти або іншого 

картографічного твору на фото- і кіноплівці.  
en    microfiche map; map of microfiche 
 

2.19. Блок-діаграма – тримірний картографічний рисунок, що поєднує 

перспективне зображення будь-якої поверхні з поздовжнім і попереч-
ним вертикальним перерізами. 

en    блок-диаграмма 
 

2.20. Фотокарта – карта, на якій суміщено фотографічне зображення 

місцевості з умовними позначеннями об’єктів місцевості, 

горизонталями, підписами тощо. 
en    photographic map 
2.21. Первинна карта – карат, яку створено шляхом знімання або складання 

за матеріалами, що не є картами. 
en    basic map 
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2.22. Похідна карта – карта, яку складено за раніше створеною картою. 
en    derived map 

 
2.23. Карта-схема – карта зі спрощеним і узагальненим зображенням 

елементів її змісту. 
en    schematic map 
 
2.24. Карта природи – карта, основним змістом якої є зображення об’єктів і 

явищ природи. 
en    nature map 
 
2.25. Карта зоряного неба. 

Примітка. ДСТУ визначення не дає, але сучасні наукові джерела 
пропонують наступне визначення. Карта зоряного неба – модель 
небесної сфери на площину. На карті вказується положення зірок, 

сузір’їв та інших астрономічних об’єктів. Розрізняють графічні та 

фотографічні зоряні карти. 
en   siar chan; celeslial map 
 
2.26. Фізико-географічна карта – карта, основним змістом якої є 

зображення географічного середовища. 
en    physical map; physiogcographic 
 
2.27. Соціально-географічна карта – карта, основним змістом якої є 

зображення соціально-економічних об’єктів і явищ. 
en    socio-economic map 
 
2.28. Економіко-географічна карта – карта, основним змістом якої є 

зображення економічного стану і розвитку господарства окремої країни 

або групи країн. 
en economic map 

 
2.29. Гіпотетична карта – карта, зміст якої ґрунтується на гіпотезах і 

припущеннях. 
en    hypothetic map 
 
2.30. Рельєфна карта – карта, на якій рельєф поверхні зображено в об’ємній 

формі. 
en    plastic relief map 
 

 
2.31. Гіпсометрична карта – карта, основним змістом якої є зображення 

рельєфу гіпсометричним способом. 
en    hypsographical map 
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2.32. Батиметрична карта – карта, основним змістом якої є детальне 

зображення рельєфу, що знаходиться під водою, за допомогою ізобат 

або за допомогою ізобат і гіпсометричного зображення. 
en    bathymetrical map 
 
2.33. Політична карта – карта, основним змістом якої є зображення 

політичного поділу території. 
en    political map  
 
2.34. Адміністративна карта – карта, основним змістом якої є зображення 

території за її адміністративним поділом. 
en   administrative map 
 
2.35. Політико-адміністративна карта – карта, основним змістом якої є 

зображення політичного та адміністративного поділу території. 
en    political-administrative map 
 
2.36. Історична карта – карта, основним змістом якої є зображення подій і 

явищ. 
en    historical map 
 
2.37. Цифрова карта – модель земної поверхні, записана цифрами в кодовій 

формі і за встановленою структурою на магнітній стрічці, або якомусь 

іншому носієві інформації з урахуванням прийнятих елементів 

математичної основи карти і вимог картографічної генералізації щодо її 

картографічного зображення. 
en   numerical map; digital map 
 
2.38. Морська карта – карта, за якою розв’язують різні завдання у 

мореплавстві. 
en    Admiralty chart; naval map 
 
2.39. Морська навігаційна карта – морська карта, що є посібником для 

безпечного плавання кораблів. 
en   naval map 
 
2.40. Лоцманська карта – карта, що забезпечує плавання у внутрішніх 

територіальних водах. 
 
2.41. Авіаційна карта – карта, за допомогою якої розв’язують різні завдання 

повітряного флоту. 
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2.42. Аеронавігаційна карта – авіаційна карта, що є посібником при 

польотах літаків та інших летальних апаратах. 
 

2.43. Карта доріг – карта, що містить інформацію про технічний стан доріг, 

відстані, придорожні споруди тощо. 
en   roule chart 
 
2.44. Навчальна карта – карта, що є посібником у навчальному процесі. 
en    training map 
 
2.45. Шкільна карта – навчальна карта шкіл. 

 
2.46. Туристична карта – посібник для туристів. 
en    tourist map 
 
2.47. Бланкова карата – карта, що є основою для нанесення на неї певної 

інформації. 
en    blank map  
 
2.48. Контурна карта – бланкова карта, на якій картографічне зображення 

не має підписів. 
 
2.49. Атлас – систематизований збірник карт, об’єднаних спільною 

програмою в єдиний цілісний картографічний твір. 
en   atlas 
 
2.50. Географічний атлас – атлас географічних карт. 
en   geographical alias  
 
2.51. Загально географічний атлас – атлас, що складається переважно із 

загально географічних карт. 
en   phototriangulation 
 
2.52. Комплексний атлас – атлас, карти якого в сукупності дають всебічну 

характеристику території, що на них відображена. 
 
2.53. Національний атлас – атлас, що складається з карт якоїсь однієї 

країни. 
2.54. Регіональний атлас – атлас карт якогось регіону. 
 
2.55. Туристичний атлас – атлас, що переважно складається з туристичних 

карт. 
en   tourist atlas  
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2.56. Атлас зоряного неба – атлас карт зоряного неба. 
en    staratlas 

 
2.57. Глобус – куля певного розміру з картографічним зображенням на її 

поверхні. 
en    globe 

 
2.58. Географічний глобус – глобус, на якому зображена поверхня землі. 
en    globe 
 
2.59. Глобус зоряного неба (небесний глобус) – глобус, на якому зображене 

зоряне небо. 
en       celestial globe 

 

3. ВЛАСТИВОСТІ КАРТИ, ЇЇ СКЛАДОВІ, СПОСОБИ КАРТОГРАФІЧНОГО 

ЗОБРАЖЕННЯ 

3.1. Абстрактність карти – властивість карти, яка проявляється під час її 

складання внаслідок застосування прийомів генералізації. 
en map abstractness 
 
3.2. Географічна основа карти (географічна основа) – 

загальногеографічна частина змісту галузевих, тематичних і 

спеціальних карт, що сприяє нанесенню на неї спеціального 

навантаження. 
en  lopographic base 
 
3.3. Топографічна основа карти (топографічна основа) – топографічна   

частина  змісту галузевих,   тематичних і спеціальних карт, що сприяє 

нанесенню на неї спеціального навантаження. 
en topographic base 
 
3.4. Геометрична точність карти (точність карти) – відповідність 

розташування точок на карті їх справжньому місцеположенню. 
en map accuracy 
 
3.5. Достовірність карти – міра правдивості даних, нанесених на карту на 

дату її складання. 
en map reliability 
 
3.6. Метричність карти – властивість карти, що забезпечується 

математичним законом її побудови, точністю складання і відтворення 
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3.7. Наочність карти – можливість зорового сприйняття просторових 

форм, розмірів розміщення об’єктів на карті. 
en clarity 
 
3.8. Читаність карти – швидке візуальне розпізнання елементів і деталей 

картографічного зображення. 
en  map readability 
 
3.9. Навантаження карти – міра заповнення змісту карти умовними 

знаками і підписами. 
en amount of details 
 
3.10. Сучасність карти – відповідність інформації, що є на карті, сучасному 

її стану. 
en    шар соntemporaneousness 
 
3.11. Зміст карти – сукупність інформації про зображені на карті об’єкти і 

явища відповідно до її призначення і тематики. 
en   map content 
 
3.12. Елементи змісту карти – групи об’єктів або явищ, на які можна 

поділити зміст карти (гідрографія, рельєф, шляхи, тощо). 
en  features; map content elements 
 
3.13. Рамка карти – лінія або декілька ліній, що оконтурюють крату. 
en  framework; neat line 
 
3.14. Внутрішня рамка карти (внутрішня рамка) – лінія, що безпосередньо 

обмежує картографічне зображення або ближча до нього. 
en  neat line 
 
3.15. Градусна рамка карти (градусна рамка) – рамка з двох близько 

розташованих паралельних ліній, на яких через певне число градусів 

показані виходи ліній картографічної сітки. 
en    grade frame 
 
3.16. Мінутна рамка карти (мінутна рамка) – рамка з двох близько 

розташованих паралельних ліній, на яких через певне число мінут 

показані виходи ліній картографічної сітки. 
en   minute frame 
 
3.17. Зовнішня рамка карти (зовнішня рамка) – рамка, що оконтурює всі 

рамки і здебільшого має художньо-декоративне призначення. 
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en    outer map edge 
 
3.18. Компоновка карти – розташування рамки відносно території, то 

зображується на карті, як і розміщення усередині рамки або за її 

межами назви карти, її легенди, а також допоміжних карт, графіків та 

інших даних. 
en    map mounting 
 
3.19. Розграфлення карт – розподіл багатоаркушної карти на окремі 

частини за певною системою. 
en    sheet line system 
 
3.20. Нарізування карти – межі, що визначаються внутрішньою рамкою 

карти. 
en    map culling 
 
3.21. Номенклатура – система позначень окремих аркушів багатоаркушної 

карти за визначеною системою. 
en    sheel numbering sysicm 
 
3.22. Орієнтування карти – умовне присвоєння бокам аркуша карти 

відповідних назв сторін світу. 
en    map orientation 
 
3.23. Розміри карти – розміри внутрішньої рамки карти у відповідних 

одиницях – лінійних чи кутовіх. 
en    mар format 
3.24. Штрихові елементи карти (штрихові елементи) – все навантаження на 

карті, виконане за допомогою суцільних ліній, штрихів, точок. 
en dashed detail of map  
 
3.25. Фонові елементи карти – елементи змісту карти відповідні будь-яким 

кольорам. 
en map element background  
 
3.26. Картографічні умовні позначення (умовні знаки) – графічні символи 

для позначення на картах різноманітних об’єктів і явищ, а також їхніх 

якісних і кількісних характеристик. 
en conventional signs 
 
3.27. Лінійні картографічні умовні позначення (лінійні знаки) – умовні 

позначення для зображення лінійних об’єктів. 
en   line symbol 



 147 

3.28. Картографічні умовні позначення площ (площинні знаки, контурні 

позначення) – картографічні умовні позначення, що застосовуються 

для зображення плоші об'єкта, які подають у масштабі карти. 
en   area pattern; area symbol 
 
3.29. Позамаштабні картографічні умовні позначення (позамаштабні 

знаки) – картографічні умовні позначення, що застосовуються для 

зображення об’єктів, площі яких не подають в масштабі карти. 
en   point symbol 
 
3.30. Географічні назви на карті (географічні назви) – власні назви 

географічних об’єктів, що зображуються на карті. 
en   geographic names 
 
3.31. Пояснювальні підписи на карті (пояснювальні підписи) – підписи, які 

пояснюють на карті рід або вид географічних об’єктів, а також їхні 

якісні та кількісні характеристики, як і деякі інші назви, що не 

належать до географічних об’єктів, у тому числі і пояснення щодо ліній 

картографічної сітки 
en   labels 
 
3.32. Картографічні шрифти – графічне   зображення   цифр, розділових   

та   інших знаків, розроблених з урахуванням вимог картографічного 

виробництва, для нанесення підписів на картах. 
en   lettering 
 
3.33. Легенда карти (легенда) – Зведення використаних на карті умовних 

позначень і текстових пояснень, що розкривають зміст карти 
en   legend 
 
3.34. За рамкове оформлення карти (за рамкове оформлення) – сукупність 

різних даних, розміщених поза зовнішньою рамкою карти. 
en   marginal information 
 
3.35. Врізка на карті (врізка) – площа, обмежена лініями різної форми і 

розташована всередині рамки основної карти, на якій наведено дані, 

необхідні для пояснення або доповнення змісту карти  
en   inset 
 
3.36. Покажчик географічних назв – складений за абеткою список назв 

усіх географічних об’єктів, які зображені на карті чи картах атласа з 

пояснювальними даними, що полегшують встановлення їх 

місцеположення на кожній конкретній карті. 
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en   gazetteer; name index  
 
3.37. Довідка про місцевість – Документ з конкретними даними про 

місцевість, що доповнюють основний зміст карти. 
en   locality information data 
 
3.38. Гіпсометричний спосіб – спосіб зображення рельєфу за допомогою 

горизонталей або за допомогою горизонталей і пошарового 

забарвлення. 
en   hypsometric method 
 
3.39. Гіпсометричний ступень – проміжок на карті між двома сусідніми 

горизонталями. 
en   hypsometric coefficient 
 
3.40. Гіпсометричне забарвлення – забарвлення гіпсометричних ступенів 

згідно з прийнятою для даної карти шкалою кольорів. 
en   hypsometric unit; altitude tint 
 
3.41. Шкала гіпсометричного забарвлення – шкала кольорів або їх 

відтінків, прийнятим для зображення на карті гіпсометричних ступенів 
en   hypsometric tint scale  
 
3.42. Спосіб тіньової пластики – зображення на картах рельєфу за 

допомогою відтінювання. 
en   plastic shading 
 
3.43. Зображення рельєфу штрихами – Спосіб тіньової пластики, в якому 

для відмінювання схилів різної крутизни чи різної направленості 

застосовуються штрихи, що відповідають певній штриховій шкалі 
en   hachuring 
 
3.44. Зображення рельєфу відмиванням (відмивання рельєфу) – спосіб 

тіньової пластики, в якому поступова зміна інтенсивності досягається 

відмиванням за допомогою пензлика і туші чи фарб або тушуванням 

за допомогою тушівного олівця. 
en   hill shading 
 
3.45. Висотні позначки – зазначені на карті чи плані абсолютні або відносні 

висоти (глибини) точок земної поверхні (морського дна). 
en   ground elevation; level 
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3.46. Перспективний спосіб зображення рельєфу – зображення рельєфу 

земної поверхні позамасштабним її перспективним рисунком . 
en   perspective; panoramic sketch 
 
3.47. Фоторельєф – спосіб тіньової пластики, в якому зображення рельєфу 

одержується шляхом  фотографування тримірної моделі рельєфу, 

освітленої з певного напрямку і під певним кутом 
en   photographic hill shading 
 
3.48. Спосіб ареалів – спосіб зображення на карті області поширення 

якогось об’єкта чи явища за допомогою відповідних позначень площ. 
en   areal image method 
 
3.49. Спосіб значків – спосіб зображення на карті локалізованих значків у 

відповідних місцях об’єктів і явищ за допомогою різного виду значків, 

розміри яких є сталими або змінюються за якоюсь прийнятою шкалою 
en   method of cartographic symbols 
 
3.50. Спосіб ізоліній – спосіб зображення на карті явищ за допомогою 

ліній, кожна точка яких відповідає однаковому значенню цього 

явища. 
en   method of isolines 
 
3.51. Точковий спосіб – спосіб зображення на карті масових 

розосереджених об’єктів (явиш) за допомогою відповідної кількості 

однакового розміру точок, розміщення яких відповідає розміщенню і 

концентрації цих об’єктів на місцевості, а кожна точка передає 

однакову кількість одиниць зображуваного на карті об’єкта (явища). 
en   dot method; absolute methode 
 
3.52. Спосіб ліній руху – спосіб зображення на карті просторових 

переміщень різного роду об’єктів і явищ, в якому основним 

графічним елементом є вектор, що показує напрямок, а його товщина 

характеризує кількісну і якісну сторони зображувального об’єкта 

(явища). 
en   line movement method 
 
3.53. Спосіб якісного фону – спосіб зображення якісної характеристики 

явищ, суцільно і масово поширених на території, що картографується. 
en   ground quality method 
 
3.54. Спосіб кількісного фону – спосіб зображення на карті кількісних 

відмін деякого явища (за тим чи іншим кількісним показником) у 
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межах території, що зображується, шляхом поділу її на частини і 

зображення кожної такої частини із площинних графічних способів . 
en   ground quantity method 
 
3.55. Спосіб лінійних позначень – спосіб зображення на карті різних 

лінійних об’єктів, які практично не мають ширини, або їхня ширина 

настільки мала, що не може бути подана в масштабі карти 
en   line image method 
 
3.56. Спосіб локалізованих діаграм – спосіб зображення на карті явищ 

суцільного або лінійного поширення за допомогою графіків чи 

діаграм, що характеризують дане явище в конкретній точці 

місцевості. 
en   localization diagramme method 
 
3.57. Картодіаграма – спосіб зображення розподілу якогось кількісного за 

своєю характеристикою явища за допомогою діаграм, які розміщують 

на карті всередині одиниць територіального поділу і виражають 

сумарну величину явища в межах кожної територіальної одиниці. 
en   diagramme map 
 
3.58. Картограма – спосіб зображення середньої інтенсивності якогось 

кількісного за своєю характеристикою явища в межах наявних на 

карті територіальних одиниць за допомогою одного із графічних 

способів площинного зображення, причому інтенсивність позначень 

відповідає інтенсивності явища. 
en   chorogramme 
 

4. МАТЕМАТИЧНА КАРТОГРАФІЯ 

4.1. Математична картографія – наука, яка вивчає зображення 

математичні поверхні Землі, Місяця, планет, зоряного неба на площині 

для створення різних картографічних творів, вишукує та розробляє 

картографічні проекції, аналізує розподіл спотворень у них . 
en   mathematical cartography 
 
4.2. Математична поверхня Землі – певних розмірів поверхня еліпсоїда 

обертання або кулі. 
en    mathematic Earth surface  
 
4.3. Математична основа карти – сукупність математичних елементів 

карти. 
en    mathematic map base 
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4.4. Математичний елемент карти – елемент, що визначає математичний 

зв’язок між картою та поверхнею, що на ній зображена. 
en  mathematic map feature 
 
4.5. Картографічна проекція (проекція) – математично визначене 

відображення математичної поверхні Землі чи іншого небесного тіла на 

площині. 
en    map projection 
 
4.6. Рівняння картографічної проекції (рівняння проекції) – два рівняння, 

що визначають зв'язок між відповідними координатами точок на 

поверхні еліпсоїда чи кулі . 
en   map projection equation 
 
4.7. Параметри картографічної проекції (параметри проекції) – сталі 

величини, що входять у рівняння картографічної проекції. 
en    map projection parameters 
 
4.8. Геодезична основа карти (геодезична основа) – сукупність 

геодезичних даних, необхідних для створення (виготовлення) карти. 
en   geodetic control;  geodetic map base 

 
 
4.9. Географічна сітка – сітка меридіанів і паралелей на математичній 

поверхні землі чи на глобусі. 
en  geographical graticule 
 
4.10. Координатна сітка – сітка, за допомогою якої можна визначити 

координати точки. 
 
4.11. Картографічна сітка – зображення ліній меридіанів і паралелей на 

карті. 
en  map graticule 
 
4.12. Прямокутна сітка на карті (прямокутна сітка) – координатна сітка в 

системі плоских прямокутних координат даної картографічної проекції. 
en  grid; rectangular map grid 
 
4.13. Кілометрова сітка – координатна сітка, лінії якої проведені на карті з 

інтервалами, що дорівнюють прийнятому для даної карти числу 

кілометрів. 
en   kilometer grid 
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4.14. Полярні сферичні координати – лінії вертикала та альмукантарата, 

що визначають положення точок на кулі відносно деякої точки полюса 

сферичних координат. 
en    polar spherical coordinates 
4.15. Вертикал – дуга великого кола на кулі, що визначається довжиною та 

азимутом – кутом між меридіаном полюса полярної системи координат 

і самим вертикалом. 
en   vertical 
             
4.16. Альмукантарат – дуга малого кола на кулі, описана з точки полюса 

сферичної системи координат радіусом, що дорівнює довжині 

вертикала. 
en   circle of altitude; almucantar 
     
4.17. Нормальна система полярних сферичних координат (нормальна 

система координат) – система полярних сферичних координат, полюс 

якої збігається з географічним полюсом. 
en  normal polar spherical coordinate 
 
4.18. Поперечна система полярних сферичних координат (поперечна 

система координат) – система полярних сферичних координат, полюс 

якої розміщується на екваторі. 
en  transversal system of polar spherical coordinates 
 
4.19. Скісна система полярних сферичних координат (скісна система 

координат) – система полярних сферичних координат, полюс якої 

розміщується між географічним полюсом та екватором. 
en  oblique system of polar spherical coordinates 
 
4.20. Нормальна сітка картографічної проекції (нормальна сітка) – 

картографічна сітка, яку одержують, застосовуючи нормальну сітку 

полярних сферичних координат. 
en normal aspect of a map projection; normal projection  
 
4.21. Поперечна сітка картографічної проекції (поперечна сітка) – 

картографічна сітка, яку одержують, застосовуючи поперечну систему 

полярних сферичних координат. 
en transverse aspect of a map projection; transverse projection; meridional 

projection 
 
4.22. Скісна сітка картографічної проекції (скісна проекція) – 

картографічна сітка, яку одержують, застосовуючи скісну систему 

полярних сферичних координат. 
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en  oblique aspect of a map projection 
 
4.23. Частковий масштаб довжин ліній (частковий масштаб) – відношення 

довжини нескінченно малого відрізка на карті до довжини відповідного 

нескінченного відрізка на поверхні еліпсоїда або кулі.     
en   particular scale  
 
4.24. Головний масштаб довжин ліній (головний масштаб; загальний 

масштаб) – відношення,    яке   показує   у скільки разів зменшені лінійні 

розміри еліпсоїда або кулі при їх зображенні на карті. Примітка. 
Голінний масштаб підписується на карті. 

en  principal scale; nominal scale 
 
4.25. Числовий масштаб довжин ліній (числовий масштаб) – дріб, 

чисельник якого одиниця, а знаменник – число, яке вказує, у скільки разів 

зменшені лінійні величини на карті.     
en   representative   fraction; natural scale; numerical scale 
 
4.26. Словесний масштаб довжин (іменований масштаб; натуральний 

масштаб) – масштаб довжин, в якому числа, що стосуються 

відповідних довжин на карті і в натурі, записуються словами. 
en  verbal lengths scale 
 
4.27. Графічний масштаб довжин (графічний масштаб) – масштаб, що має 

вигляд графіка і призначений для визначення відстаней на місцевості за 

вимірами відповідних відрізків цих відстаней на карті, якщо відхилення 

часткових масштабів від головного невеликі.     
en   grafic scale  
 
4.28. Лінійний масштаб – масштаб у вигляді графіка, зображеного на карті 

відрізком прямої, поділеного на рівні частини з написами значеннями 

відповідних їм відстаней на місцевості. 
en  linear scale 
 
4.29. Частковий масштаб площ (масштаб площ) – відношення нескінченно 

малої площі на карті до відповідної нескінченно малої площі на 

поверхні еліпсоїда або кулі.     
en   area scale  
 
4.30. Головний масштаб площ – відношення, яке показує у скільки разів 

зменшена площа якоїсь фігури поверхні еліпсоїда або кулі при її 

відображення на карті. 
en  base area scale 



 154 

4.31. Спотворення в картографічній проекції (спотворення) – спотворення 

довжин, площ, кутів при зображенні поверхні еліпсоїда або кулі на 

карті.     
en   distorsion; alteration 
4.32. Збільшення масштабу (модуль масштабу) – відношення часткового 

масштабу довжин до головного масштабу. 
en  scale up 
 
4.33. Відношення спотворення довжин у картографічній проекції 

(відношення спотворення довжин) – відхилення часткового масштабу 

довжин від головного масштабу, яке виражається в частках одиниці, до 

якої прирівнюється головний масштаб.     
en   scale error; linear change 
 
4.34. Головні напрямки в картографічній проекції (головні напрямки) – 

Два взаємно перпендикулярні напрямки в будь-якій точці карти, 

вздовж яких часткові масштаби довжин є екстремальними. 
en  principal directions; principal tangents 
 
4.35. Еліпс спотворень у картографічній проекції (еліпс спотворень) – 

нескінченно малий еліпс у будь-якій точці карти, що є зображенням 

нескінченно малого кола в цій самій точці на поверхні еліпсоїда або 

кулі.     
en   ellipse of distortion; Tissot's indicatrix 
  
4.36. Відносне спотворення площ картографічної проекції (відносне 

спотворення площ) – відхилення часткового масштабу площ від 

квадрата головного масштабу, виражене в частках одиниці, до якої 

прирівнюється головний масштаб. 
en  area distortion 
 
4.37. Спотворення кутів у картографічній проекції (спотворення кутів) – 

різниця між величиною кута і величиною відповідного кута на поверхні 

еліпсоїда або кулі. Примітка. Показником спотворення кута в даній 

точці карти є його максимальне значення.     
en   angular distortion; angular alteration; angular change  
 
4.38. Спотворення форм – відмінність між формами фігури об’єкта на карті 

і відповідної фігури на поверхні еліпсоїда або кулі. Примітка. 
Показником спотворення форм є відношення найбільшого масштабу до 

найменьшого. 
en  form distinction 
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4.39. Ізоколи – лінії однакових спотворень у картографічній проекції.     
en   distortion isograms; line of equal distortion 
 
4.40. Точки нульових спотворень у картографічній проекції (точки 

нульових спотворень) – точки в картографічній проекції, в яких немає 

спотворень окремих або всіх видів. 
en  points of zero distortion 
 
4.41. Лінії нульових спотворень у картографічній проекції (лінії 

нульових спотворень) – лінії і картографічні проекції, вздовж яких 

немає жодних спотворень окремих або всіх видів.     
en   line of zero distortion 
 
4.42. Центральна точка в картографічній проекції (центральна точка) – 

точка в картографічній проекції, в якій градієнти масштабу уздовж 

головних напрямків дорівнюють нулю, а поблизу неї змінюються 

повільно. 
en  central point of projection 
 
4.43. Центральна лінія в картографічній проекції (центральна лінія) – 

лінія в картографічній проекції, в усіх точках якої градієнти масштабів 

уздовж головних напрямків дорівнюють нулю, а поблизу неї 

змінюються повільно.     
en   central line of projection 
 
4.44. Головна паралель (стандартна паралель, паралель перетину) – 

паралель нормальної сітки в картографічній проекції, вздовж якої 

збігається величина головного масштабу. 
en  tangent parallel; standard parallel 
 
4.45. Рівновелика картографічна проекція (рівновелика проекція, 

рівноплощова проекція) – картографічна проекція на карті, в якій немає 

спотворення площ.     
en   equivalent projection; equal area projection 
 
4.46. Рівновелика широта – широта точки в рівновеликому зображенні 

поверхні еліпсоїда на поверхні кулі. 
en equivalent latitude; authalic latitude 
 
4.47. Рівнокутна картографічна проекція (рівнокутна проекція) – 

картографічна проекція, в якій немає спотворення кутів.     
en   conformal projection; orthomorphie projection 
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4.48. Ізометрична широта – вираз: 


dRRq ПМS ):(
0

 , в якому 
МR  і  

ПR  – відповідно радіуси кривизни меридіана і паралелі на поверхні 

еліпсоїда в точці з широтою  . Примітка. Застосовують обчислюючи 

рівнокутні проекції.  
en  isometric latitude 
 
4.49. Меридіональна частина – відстань уздовж меридіана від екватора до 

паралелі з відповідною широтою в рівнокутній нормальній 

циліндричній проекції.     
en   meridional part  
 
4.50. Рівнокутна широта – широта точки в рівнокутному зображенні 

поверхні еліпсоїда на поверхні кулі. 
en  conformal latitude 
 
4.51. Довільна картографічна проекція (довільна проекція) – 

картографічна проекція, якій властиві спотворення кутів і площ.     
en   arbitrary projection; aphylactic projection; compromise mар projection 
 
4.52. Рівнокутна картографічна проекція (рівнокутна проекція; 

еквідистантна проекція) – довільна картографічна проекція, в якій 

масштаб уздовж одного з головних напрямків є сталою величиною. 
en  equidistant map projection 
 
4.53. Рівнопроміжна широта – широта рівнопроміжного уздовж меридіана 

зображення поверхні еліпсоїда або на поверхні кулі.     
en   equidistant latitude; rectifying latitude  
 
4.54. Колова картографічна проекція (колова проекція) – картографічна 

проекція, в якій меридіани і паралелі зображуються колами або їх 

дугами. 
en  circular projection 
 
4.55. Азимутальна картографічна проекція (азимутальна проекція; 

зенітальна проекція) – картографічна проекція, в якій паралелі 

нормальної сітки – концентричні кола, а меридіани їх радіуси, що 

перетинаються в загальній точці для паралелей під кутами, що 

дорівнюють відповідній різниці їх довгот.     
en   azimuthal projection; zenithal projection 
 
4.56. Перспективна картографічна проекція (перспективна проекція) – 

картографічна проекція, яку одержують шляхом перспективного 
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проектування точок поверхні кулі на прощену. Примітка. Існують 

азимутальні, циліндричні, конічні перспективні проекції, перевагу 

мають дві перші. 
en  perspective projection 
 
4.57. Гномонійна картографічна проекція (гномонійна проекція) – 

азимутальна перспективна проекція поверхні кулі на площину, коли 

проектування точок поверхні кулі виконується з її центра.     
en   gnomonic map projection; central projection 
 
4.58. Стереографічна картографічна проекція (стереографічна проекція) – 

азимутальна перспективна проекція кулі на площину, коли 

проектування точок поверхні здійснюється з точки, розміщеної на її 

поверхні. 
en  stenographic map projection 
 
4.59. Зовнішня картографічна проекція (зовнішня проекція) – азимутальна 

перспективна проекція кулі на площину, в якій проектування точок 

поверхні кулі здійснюється з точки, розміщеної на скінченній відстані 

від поверхні.     
en   external perspective projection 
 
4.60. Ортографічна картографічна проекції (ортографічна проекція) – 

азимутальна перспективна проекція, коли проектування точок поверхні 

кулі здійснюється з точки, розміщеної на нескінченно великій відстані 

від її поверхні. 
en  orthographic map projection 
 
4.61. Псевдоазимутальна картографічна проекція (псевдоазимутальна 

проекція) – картографічна проекція, в якій паралелі нормальної сітки – 
концентричні кола або їх дуги, а меридіани – криві, що сходяться в 

точці центра паралелей, симетричні відносно одного або двох 

прямолінійних меридіанів.     
en   pseudo-azimuthal projection  
 
4.62. Конічна картографічна проекція (конічна проекція) – картографічна 

проекція, в якій паралелі нормальної сітки – дуги концентричних кіл, а 

меридіани – їх радіуси, що перетинаються в спеціальному центрі 

паралелей під кутами, пропорційними відповідним різницям довгот. 
en  conic projection; conical projection 
 
4.63. Псевдоконічна картографічна проекція (псевдоконічна проекція) – 

картографічна проекція, в якій паралелі нормальної сітки – дуги 
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концентричних кіл, середній меридіан – пряма ліній, на якій 

розміщений центр паралелей, всі інші меридіани – криві, симетричні до 

середнього меридіана.     
en   pseudo-conical projection  
 
4.64. Поліконічна картографічна проекція (поліконічна проекція) – 

картографічна проекція, в якій паралелі нормальної сітки – дуги 

ексцентричних кіл, середній меридіан – пряма лінія, на якій розміщені 

центри всіх паралелей, всі інші меридіани – криві, симетричні до 

середнього меридіану. 
en  polyconic projection 
 
4.65. Узагальнена конічна картографічна проекція – картографічна 

проекція, яка відрізняється від конічної тільки тим, що кути між 

меридіанами є досить складною функцією довготи.     
en   generalized conic projection 
 
4.66. Циліндрична картографічна проекція (циліндрічна проекція) – 

картографічна проекція, в якій паралелі нормальної сітки – паралельні 

прямі, в загальному випадку не рівновіддалені між собою, а меридіани 

– перпендикулярні до паралелей прямі, відстані між якими пропорційні 

різниці довгот. 
en  cylindrical projection 
 
4.67. Узагальнена циліндрична картографічна проекція – проекція, яка 

відрізняється від циліндричної проекції тільки тим, що відстані між 

меридіанами є складною функції.     
en   generalized cylindrical projection 
 
4.68. Псевдоциліндрична картографічна проекція (псевдоциліндрична 

проекція) – картографічна проекція, в якій паралелі нормальної сітки – 
паралельні прямі, як правило, розміщені не на однаковій відстані між 

собою, середній меридіан – пряма лінія, перпендикулярна до 

паралелей, всі інші меридіани – криві або прямі, нахилені до паралелей, 

симетричні відносно середнього меридіана. 
en  pseudo-cylindrical projection 
 
4.69. Багатогранна картографічна проекція (багатогранна проекція) – 

картографічна проекція, параметри якої підібрані для кожного 

окремого аркуша карти або аркушів багатоаркушної карти.     
en   polyhedric projection 
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4.70. Багато смугова картографічна проекція (багатосмугова проекція) – 
картографічна проекція, параметри якої подібні для кожної окремої 

смуги, на які при відображенні умовно поділяється поверхня еліпсоїда 

або кулі. 
en  polystrip projection 
 
4.71. Скомбінована картографічна проекція (скомбінована проекція) – 

картографічна проекція, в якій окремі частини картографічної сітки 

побудовані в різних проекціях або в одній проекції, але з різними 

параметрами – сталими величинами в рівняннях проекції.     
en   combined projection 
 
4.72. Похідна картографічна проекція (похідна проекція) – картографічна 

проекція, яку одержано в результаті відповідного перетворення однієї 

або декількох відомих уже проекцій. 
en  derived projection 
 
4.73. Локсодромія – лінія на поверхні еліпсоїда або кулі, яка перетинає 

меридіани під сталим кутом.     
en   loxodromie curve 
 
4.74. Ортограмія – лінія найкоротшої відстані між двома точками, якою на 

поверхні кулі є дуга великого кола, а на поверхні еліпсоїда – 
геодезична лінія. 

en  orthodrome 
 
4.75. Видозмінена проста поліконічна проекція – багатогранна проекція 

поверхні еліпсоїда з поділом останньої на пояси і колони, в якій всі ме-
ридіани зображуються прямими лініями, причому довжини двох 

меридіанів, віддалених на +2 по довготі від середнього меридіана, 

зображуються без спотворень, як і дві крайні паралелі аркуша карти – 
дуги кіл – зображуються без спотворень.     

en   modified simple polyconical projection 
 
4.76. Проекція Меркатора – проекція з виглядом нормальної сітки – 

циліндрична, за характером спотворень – рівнокутна; має властивість 

локсодромічності (локсодромія зображується тут прямою лінією), 

внаслідок чого ця проекція застосовується при створенні морських 

карт. 
en  Mercaior map projection 
 
4.77. Проекція Гауса-Крюгера – поперечно-циліндрична проекція поверхні 

еліпсоїда на площину, за характером спотворень – рівнокутна; без 
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спотворень зображується тільки середній меридіан зони (шести або 

триградусної); застосовується при створенні топографічних планів і 

карт.     
en   Gauss - Kruger's projections 
 

5. МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ ВИДАННЯ КАРТ 

5.1. Редакційний документ для створення карти (редакційний документ) 

– документ, основним змістом якого є вказівки щодо складання карти і 

підготовки її до видання. 
en   map specification 
 
5.2. Програма карти – документ, в якому вказано: район картографування, 

призначення, вид, тип і тематика карти, її математична основа, зміст, 

принципи генералізації, способи зображення і застосування умовних 

позначень, картографічні матеріали та інші джерела і порядок їх 

використання, а також викладено технологія створення карти. 
en    map programme 
 
5.3. Програма атласу – документ, в якому вказано: район 

картографування, призначення, вид, тип і тематика атласу, 

математична основа всіх карт, що становлять зміст атласу, принципи 

генералізації, способи зображення і застосування умовних позначень, 

картографічні матеріали і порядок їх використання, а також описано 

технологію виготовлення атласу. 
en    alias programme 
 
5.4. Редакційні вказівки для створення карти – документ, в якому 

викладено основні вказівки з принципових питань складання карти і 

підготовки її до видання. 
en   editorial plan 
 
5.5. Формуляр карти – виробничий документ, який оформлюється при 

виконанні всіх процесів, пов’язаних із складням оригіналу карти і 

містить дані про виконання картографічних матеріалів, точність і 

послідовність складання елементів картографічного зображення і 

застосування при цьому прийомів генералізації, підготовку карти до 

видання, а також оцінку якості виконаних робіт. 
en    cartographical record 

 
5.6. Черговий картографічний документ (підручний документ) – 

документ, в який систематично заносяться всі зміни, що відбуваються 

на місцевості, і які можуть бути використані при оновленні або 
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складанні нової карти даної території. 
en    advanced document 
 
5.7. Чергова карта – карта, що виконує роль чергового картографічного 

документа. 
en    advanced sheet 
 
5.8. Технологічний план видання карти – план, що встановлює види, 

порядок і способи використання всіх робіт, переважно поліграфічних, 

пов’язаних завданням карти. 
en  technological plan of map edition 
 
5.9. Графік тонового оформлення карти – частина технологічного плану 

видання карти, в якій вказуються назви або номери фарб, їхні 

поєднання, а також рекомендації щодо способів відтворення кожного 

елемента карти під час її друкування. 
en  tinting schedule  
 
5.10. Редагування карти – розроблення відповідних редакційних 

документів, пов’язаних із створенням карти, а також науково-
технологічне керівництво на всіх етапах її виготовлення. Примітка. 
Тут і далі під картою розуміють будь-який картографічний твір. 

en map editing 
 
5.11. Проектування карти – розробка проекту для створення нової карти 

або оновлення існуючої застарілої за своїм змістом. 
en project of map 
 
5.12. Редакційно-підготовчі роботи при створенні карти (редакційно-

підготовчі роботи) – комплекс робіт, що передує процесу складання або 

оновлення карти. Примітка. Ці роботи складаються з вивчення 

завдання, що підлягає картографуванню, збирання та аналізу 

картографічних матеріалів на цей район, розробки всіх редакційних 

документів. 
en preparation of map editing 
 
5.13. Складання карти – комплекс робіт, основною метою яких є 

виготовлення на основі редакційного плану оригіналу карти. Примітка. 
Комплекс робіт складається з побудови математичної основи, 

перенесення на неї відповідного картографічного зображення, 

складання і закріплення елементів змісту карти і одночасною їх 

генералізацією. 
en compilation 



 162 

5.14. Коректура карти – перевірка результатів робіт на всіх етапах 

створення карти і встановлення відповідності її змісту і якості 

редакційному плану. 
en  map correction  
 
5.15. Транскрибування на картах географічних назв (передавання назв) – 

спосіб подання на картах власних і пояснювальних назв географічних 

об’єктів якоїсь мови чи алфавіту відповідними засобами іншої мови чи 

алфавіту з урахуванням особливостей обох мов. 
en   transcription system; place-name spelling 
 
5.16. Оновлення карти – приведення змісту карти у відповідність із 

сучасним станом зображеної на цій карті території шляхом 

перескладання і видання нової карти. 
en   map revision 
 
5.17. Узгодження карти – узгодження змісту карти в процесі її складання з 

іншими картами такої самої або іншої тематики і масштабів на цю саму 

територію, що складаються одночасно або видані раніше. 
en   map adjustment 
 
5.18. Зведення аркушів карти – забезпечення повної і точної збіжності 

елементів змісту аркуша карти, що складається, по спільних її боках із 

сусідніми аркушами. 
en   edge matching 
 
5.19. Підготовка карти до видання – виготовлення видавничого оригіналу 

або видавничих оригіналів карт, що складаються, а також додатків до 

них згідно з вимогами технологічної схеми видання. 
en    map preparation 
 
5.20. Видавничий оригінал карти (видавничий оригінал) – оригінал карти, 

що відповідає вимогам видання і служить для одержання з нього 

відповідних копій, як і друкарських форм для друкування тиражу 

карти. 
en   smooth-delineation map; fair draught 
 
5.21. Викреслювання видавничого оригіналу карти (викреслювання 

видавничого оригіналу) – виготовлення видавничого оригіналу або 

видавничих оригіналів шляхом чистого викреслювання елементів 

змісту карти. 
еn fair drafting; fair drawing 
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5.22. Підготовка основи видавничого оригіналу карти до креслення 

(підготовка основи видавничого оригіналу)  – наклеювання на 

слабкодеформований матеріал високоякісного паперу або підбір 

прозорого слабкодеформованого матеріалу, на які наносять синім 

кольором абрисний рисунок картографічного зображення складального 

оригіналу для наступного креслення елементів карти. 
en   preparation of map base editing original 

 
5.23. Гравірування карти – процес видалення непрозорого гравіювального 

шару з поверхні прозорої слабкодеформованої основи з метою 

одержання зображення, оптична прозорість якого забезпечує 

репродуктувальні роботи. 
en    cutting 
 
5.24. Гравірування видавничого оригіналу карти (гравірування 

видавничого оригіналу) – виготовлення видавничого оригіналу або 

видавничих оригіналів шляхом гравіювання абрисного рисунка 

складального оригіналу, нанесеного попередньо на гравірувальний шар 

прозорого слабкодеформованого матеріалу Примітка. Гравіювання 

виконується спеціальними приладами на просвіт на відповідному столі. 
en    scribing 

 
5.25. Оформлення карти – розроблення образних засобів і практичне їх 

застосування під час виготовлення карти. 
en    map appearance 
 
5.26. Кольорове оформлення карти – оформлення фонових і штрихових 

елементів карти за допомогою фарб. 
en    coloured map appearance 
 
5.27. Штрихове оформлення карти – застосування графічних засобів для 

зображення відповідних штрихових елементів під час оформлення 

карти. 
en    map shade appearance 
 
5.28. Штрихове оформлення карти – застосування відповідних шрифтів 

для підписів під час оформлення карти. 
en   map lettering 
 
5.29. Видання карти – комплекс робіт, пов’язаних з підготовкою до друку і 

тиражуванням карти відповідними поліграфічними або іншими 

розмножувальними засобами. 
en   map edition; map issue edition cartographique 
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5.30. Складальний оригінал карти (складальний оригінал) – оригінал 
карти, який отримано за результатами складання і на якому всі 

елементи карти виконані згідного з вимогами редакційних документів. 
en   original plot; compilation manuscript 
 
5.31. Кольоровий оригінал карти (кольоровий оригінал) – оригінал карти, 

відповідні елементи змісту якої виконані в кольорах, прийнятих для 

видання. 
en   colour man original 
 
5.32. Оригінал географічної основи  – оригінал карти, що 

використовується як географічна основа. 
en   original of geographical base 
 
5.33. Типова географічна основа – дублікат оригіналу географічної основи, 

який використовується при виготовленні серії галузевих, тематичних 

або інших спеціальних карт певної території. 
en  standart geographical base 
 
5.34. Оригінал спеціального змісту карти (оригінал спеціального змісту) – 

оригінал карти, основним змістом якої є елементи спеціального або 

тематичного характеру. 
en   original of specific content 
 
5.35. Штриховий видавничий оригінал карти (штриховий видавничий 

оригінал) – видавничий оригінал карти, який складається із штрихових 

елементів. 
en    outline  draught; outline draft; detail plate      
 
5.36. Напівтоновий видавничий оригінал карти (напівтоновий 

видавничий оригінал) – видавничий оригінал карти з плавними 

переходами кольорового тону при зображенні відповідних елементів 

змісту карти. 
en    screen plate 
 
5.37. Оригінал підписів на карті (оригінал підписів) – видавничий оригінал 

карти, зміст якого є різного роду підписи. 
en    names plate 
 
5.38. Кольоровий видавничий оригінал карти (кольоровий видавничий 

оригінал) – видавничий оригінал карти, на якому елементи її змісту 

зображені різними кольорами. 
en    coloured edition map original 
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5.39. Макет фонового забарвлення карти макет фонового забарвлення) – 
копія суміщеного штрихового оригіналу карти або відбиток штрихової 

проби, на якому розмальовані площі фонових елементів карти і вказані 

фарби або їх номери, якими ці елементи друкуються чи будуть 

надруковані. 
en   colour model 

 
5.40. Суміщений відбиток карти (суміщений відбиток)  – відбиток карти із 

зображенням декількох або всіх штрихових елементів, надрукованих 

різними фарбами. 
en   registred map print 
 
5.41. Коректурний відбиток карти (коректурний відбиток) – суміщений 

відбиток карти, на якому в результаті проведеної коректури вказані 

зауваження, що підлягають виправленню. 
en    correction copy 
 
5.42. Штрихова проба карти (штрихова проба) – суміщений відбиток усіх 

штрихових елементів карти, надрукований в кольорах видання і 

призначений для виконання коректури штрихових елементів і 

виготовлення кольорового оригіналу. 
 
5.43. Кольорова проба карти (кольорова проба) – суміщений відбиток 

штрихових і фонових елементів карти, що дає змогу зробити висновок 

про її остаточний вигляд і є зразком для друкування тиражу. Примітка. 
Кольорова проба також є основою для одержання дозволу на 

друкування тиражу карти. 
en   colour proof 
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Додаток Б. Державний стандарт України. Геодезія. Терміни та 

визначення. ДСТУ 2393-94 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

1. ФІГУРА ЗЕМЛІ 

1.1. Потенціал сили ваги Землі  – величина, що чисельно дорівнює роботі 

з переносу одиниці маси в полі сили ваги Землі з нескінченності в дану 

точку. 
en   gravity potential  
 
1.2. Прискорення сили ваги (Землі).  

 
Примітка. ДСТУ визначення не дає, але наукові джерела пропонують 

наступні обчислення: 

,
M

G
ggMG   

де G – сила тяжіння; M – маса Землі;  g – прискорення сили ваги.  

en   acceleration of gravity 
 
1.3. Нормальне значення сили ваги Землі; нормальна сила ваги – 

значення сили ваги Землі, що відповідає її теоретичній моделі. 
en    normal gravity 
 
1.4. Нормальне значення прискорення сили ваги Землі; нормальне 

прискорення сили ваги – значення прискорення сили ваги Землі, що 

відповідає її теоретичній моделі. 
en    normal gravity аcceleration 
 
1.5. Нормальне значення потенціалу сили ваги Землі; нормальний 

потенціал – значення потенціалу сили ваги Землі, що відповідає її 

теоретичній моделі. 
en normal gravity potential 
 
1.6. Збурювальний потенціал (сили ваги Землі) – різниця між потенціалом 

сили ваги Землі і нормальним його значенням. 
en   disturbing potential 
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1.7. Геопотенціальна величина – різниця потенціалів сили ваги в заданій 

точці земної поверхні і на поверхні геоїда. MWWW  0  

en  geopotential height 
 
1.8. Аномалія прискорення (сили ваги Землі) – різниця між виміряним 

прискоренням сили ваги Землі та його нормальним  значенням. 
en   gravity acceleration anomaly 
 
1.9. Аномалія сили ваги (Землі) – різниця між виміряним значенням сили 

ваги Землі та її нормальним значенням. 
en   gravity anomaly 
 
1.10. Рівнева поверхня – поверхня, в точках якої потенціал сили ваги Землі 

одне і те ж саме значення. 
en  level surface; equipоtenlial surface   
 
1.11. Геоїд – фігура Землі, утворена рівневою поверхнею, що збігається з 

поверхнею Світового океану в стані цілковитого спокою та рівноваги, 

відповідно продовжені під материками. 
 
Примітка. Мається на увазі геоїд Гаусса-Листвинга.  

en    geoid 
 
1.12. Квазігеоїд – поверхня, яка близька до поверхні геоїда і збігается з нею 

скрізь, де геопотенціал дорівнює нулю, максимально відхиляється від 

неї в горах – не більше 2м. 
 
1.13. Силова лінія (поля сили ваги Землі) – просторова крива, в кожній 

точці якої дотична збігається з напрямком сили ваги Землі. 
 
1.14. Прямовисна лінія (висок) – пряма, що збігається з напрямом дії сили 

ваги в даній точці.  
en  plumb line 
 
1.15. Земний еліпсоїд – еліпсоїд, що характеризує фігуру та розміри Землі. 

 
Примітка. Мається на увазі так званий відліковий Земний еліпсоїд. 

en   earth ellipsoid 
 
1.16. Загальноземний еліпсоїд – земний еліпсоїд, що характеризує фігуру та 

розміри всієї Землі. 
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Примітка. За сучасним загальнонауковим поглядом, загальноземний 

еліпсоїд – відліковий еліпсоїд,  центр якого співпадає з центром мас 

Землі. 
 
1.17. Референц-еліпсоїд – земний еліпсоїд, який взято для опрацювання 

геодезичних вимірів та встановлення системи геодезичних координат. 
Примітка. За сучасним загальнонауковим поглядом, окрім вище 

зазначеного, референц-еліпсоїд обмеженої площини та центр P  
еліпсоїда суміщено відносно центру мас Землі. 

en   reference ellipsoid 
 
1.18. Рівневий еліпсоїд – земний еліпсоїд, на поверхні якого потенціал сили 

ваги скрізь має одне і теж саме значення. 
en  level ellipsoid 
 
1.19. Земний сфероїд – фігура, яку набула б Земля, перебуваючи в стані 

гідростатичної рівноваги та під впливом тільки сил взаємного тяжіння 

її часток і відцентрової сили її обертання навколо незмінної осі. 
en  earth spheroid   
 
1.20. Рівневий сфероїд – земний сфероїд, на поверхні якого потенціал сили 

ваги скрізь має одне і те ж значення. 
en    level spheroid; spherop 
 
1.21. Висота геоїда – висота поверхні геоїда над поверхнею земного 

еліпсоїда по нормалі до нього в даній точці. 
en    geoid height 
 
1.22. Відхилення прямовисної лінії; відхилення виска – кут між 

прямовисною лінією і нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній 

точці. 
 
Примітка. Відхиленням прямовисних ліній в залежності від методу їх 

визначення можуть надаватись власні назви.  
en    deviation of the plumb line 
 
1.23. Астрономічне нівелювання – метод визначення приростів висот 

квазігеоїда або геоїда над земним еліпсоїдом за астрономо-
геодезичними даними. 

en  astronomic (al) levelling 
 
1.24. Астрономо-гравіметричне нівелювання – метод визначення 

приростів висот квазігеоїда над земним еліпсоїдом за 
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астрономогеодезичними і гравіметричними даними. 
en    astro-gravimetric leveling 
 
1.25. Телуроїд – поверхня, кожна точка якої відстоїть від поверхні еліпсоїда 

на величину, що дорівнює нормальній висоті. 
Примітка. Визначення телуроїда ДСТУ не наводить, але сучасні 
наукові джерела трактують телуроїд вище наведеним визначенням.   

2. СИСТЕМИ КООРДИНАТ 

2.1. Геодезичні координати – три величини, дві з яких характеризують 

напрям нормалі до поверхні земного еліпсоїда в даний точці простору 

відносно площин його екватора і початкового меридіана, а третя є 

висотою точки над поверхнею земного еліпсоїда. 
en geodetic co-ordinates 
 
2.2. Площина геодезичного меридіана – площина, що проходить через 

нормаль до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і його малу вісь. 
en geodetic meridian 
 
2.3. Геодезична широта – кут, утворений нормаллю до поверхні земного 

еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора. 
en geodetic latitude 
 
2.4. Геодезична довгота – двогранний кут між площинами геодезичного 

меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана. 
en geodetic longitude   
 
2.5. Геодезична висота – висота точки над поверхнею земного еліпсоїда. 
en geodetic height 
 
2.6. Ортометрична висота – сукупність еліпсів масштабних спотворень, 

побудованих в кількох точках аерофотознімка. 
en orthometric height 
 
2.7. Нормальна висота – величина, що чисельно дорівнює відношенню 

геопотенціальної величини в даній точці до середнього значення 

нормальної сили ваги Землі вздовж відрізка, відкладеного від 

поверхні земного еліпсоїда до точки, в якій  нормальний геопотенціал 

рівний реальному потенціалу даної точки. 
en  normal height 

 
2.8. Динамічна висота – величина, що чисельно дорівнює відношенню 
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геопотенціальної величини в даній точці до деякого сталого значення 

прискорення сили ваги Землі. 
en    displacement of a photograph point 
 
2.9. Астрономічні координати – компоненти напряму прямовисної лінії в 

даній точці простору відносно площини перпендикулярної до осі 

обертання Землі та площини початкового астрономічного меридіану. 
en    astronomic (al) coordinates 

 
2.10. Площина астрономічного меридіана – площина, що вміщує 

прямовисну лінію, в даній точці і паралельна до осі обертання Землі. 
en    astronomic (al) meridian; meridian 
 
2.11. Астрономічна шорота – кут, утворений прямовисною лінією в даній 

точці і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі. 
en    astronomic (al) latitude 
 
2.12. Астрономічна довгота – двогранний кут між площинами 

астрономічного меридіана даної точки і початкового астрономічного 

меридіана. 
en    astronomic (al) longitude 
 
2.13. Геодезичні координати – узагальнене поняття про астрономічні та 

геодезичні координати, коли відхилення прямовисних ліній не 

враховують. 
еn geographic (al) co-ordinates 
 
2.14. Геоцентричні координати – величини, що визначають положення 

точки в системі координат, початок якої збігається з центром мас Землі. 
еn   geocentric co-ordinates 
 
2.15. Площина геоцентричного меридіана – площина, що проходить через 

дану точку і вісь обертання Землі. 
en   geocentric meridian 

 
2.16. Геоцентричний радіус-вектор – лінія, що з’єднує центр мас Землі з 

даною точкою. 
en geocentric latitude 
 
2.17. Геоцентрична широта – кут, утворений геоцентричним радіус 

вектором і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі. 
en   geocentric latitude 
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2.18. Геоцентрична довгота – двогранний кут між площинами 

геоцентричного меридіана даної точки і початкового геоцентричного 

меридіана.  
en    geocentric longitude 
 
2.19. Площина початкового меридіана – площина меридіана, від якого 

ведеться відлік довгот. 
en    prime meridian 
 
2.20. Плоскі прямокутні (геодезичні) координати – прямокутні 

координати на площині, на якій відображена за певним математичним 

законом поверхня земного еліпсоїда. 
en    plane co-ordinates 
 
2.21. Топоцентричні координати – координати, початком відліку яких є 

точка місцевості. 
en    topocentric co-ordinatcs 
 
2.22. Горизонтальні координати – топоцентричні координати, однією з 

осей є прямовисна лінія чи нормаль до поверхні земного еліпсоїда, що 

проходять через задану точку. 
en    horizontal co-ordinates   

 
2.23. Горизонтальна площина – площина, перпендикулярна до 

прямовисної лінії, що проходить через задану точку. 
en    horizontal plane 
 
2.24. Вертикальна площина – площина, що вміщує прямовисну лінію в 

даній точці. 
en    vertical plane  
 
2.25. Горизонтальний кут – двогранний кут, ребром якого є прямовисна 

лінія, що проходить через задану точку. 
en   horizontal angle 
 
2.26. Вертикальний кут – кут, що лежить у вертикальній площині. 
en    vertical angle 
 
2.27. Зеніт – точка перетину прямовисної лінії чи нормалі до поверхні 

земного еліпсоїда з небесною сферою. 
en    zenith 
 
2.28. Астрономічний зеніт – точка перетину прямовисної лінії з небесною 
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сферою. 
en astronomic (al) zenith 

 
2.29. Геодезичний зеніт – точка перетину нормалі до поверхні земного 

еліпсоїда з небесною сферою. 
en    geodetic zenith 
 
2.30. Зенітна віддаль – кут між напрямами на зеніт заданої точки і на іншу 

точку. 
en    zenith distance 
 
2.31. Астрономічна зенітна віддаль – кут між напрямами на астрономічний 

зеніт заданої точки і на іншу точку. 
en    astronomic (al) zenith distance 
 
2.32. Геодезична зенітна віддаль – кут між напрямами на геодезичний зеніт 

заданої точки і на іншу точку. 
en    geodetic zenith distance 
 
2.33. Астрономічний азимут – двогранний кут між площиною 

астрономічного меридіана даної точки і вертикальною площиною 

заданого напряму, відлічуваний від північної (чи південної) частини 

меридіана за ходом годинникової стрілки. 
en    astronomic (at) azimuth 
 
2.34. Геодезичний азимут – двогранний кут між площиною геодезичного 

меридіана даної точки та площиною, що проходить через нормаль у ній 

і вміщує заданий напрям, відлічуваний від напряму на північ за ходом 

годинникової стрілки. 
en   geodetic azimuth 
 
2.35. Географічний азимут – узагальнене поняття про астрономічний і 

геодезичний азимут, коли відхилення прямовисної лінії не враховують. 
en    geographic (a1) azimuth 
 
2.36. Горизонтальна віддаль – довжина проекції лінії на горизонтальну 

площину. 
en    horizontal distance 
 
2.37. Дирекційний кут – кут між лінією, паралельною до осі абсцис, і 

заданим напрямом, відлічуваний від північного напряму осі абсцис за 

ходом годинникової стрілки.  
Примітка. У залежності від вибору системи поверхневих координат чи 
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проекції земного еліпсоїда на площину дирекційний кут може мати 

власну назву (геодезичний дирекційний кут, гаусів дирекційний кут) 
en   grid bearing 
 
2.38. Осьовий меридіан – меридіан, який взято за вісь будь-якої системи 

координат на поверхні. Примітка. У залежності від вибору системи 

поверхневих координат чи проекції земного еліпсоїда на площину 

зближення меридіану може мати власну назву (геодезичне зближення 

меридіанів, гаусове зближення меридіанів). 
en    central meridian 

 
2.39. Зближення меридіанів – кут у заданій точці між її меридіаном і 

лінією, паралельною до осьового меридіана чи осі абсцис. Примітка. У 

залежності від вибору системи поверхневих координат чи проекції 

земного еліпсоїда на площину зближення меридіану може мати власну 

назву (геодезичне зближення меридіанів, гаусове зближення 

меридіанів). 
en   convergence of meridians 
 
2.40. Пряма геодезична задача – визначення координат кінцевої точки лінії 

за її довжиною, напрямом, і координатами початкової точки. 
en   direct geodetic problem 
 
2.41. Обернена геодезична задача – визначення довжини і напряму лінії за 

заданими координатами її початкової і кінцевої точки. 
en   inverse geodetic problem 
 

3. ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ 

3.1. Геодезична мережа – мережа закріплених точок земної поверхні, 

положення яких визначено в спільних для них системі геодезичних 

координат. 
en geodetic net geodetic framework 

 
3.2. Астрономо-геодезична мережа – геодезична мережа на деяких 

пунктах якої визначені астрономічні координати та азимути. 
en  astro-geodetic net 
 
3.3. Нівелірна мережа – геодезична мережа, висоти пунктів якої над 

рівнем моря визначені геометричним нівелюванням. 
en levelling net 
 
3.4. Державна геодезична мережа – геодезична мережа, що забезпечує 
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поширення координат на територію держави і є вихідною для побудови 

інших геодезичних мереж. Примітка. Державна геодезична мережа 

поділяється на класи. 
en control network 
 
3.5. Геодезична мережа згущення; мережа згущення – геодезична 

мережа, що створюється для згущення мережі вищого порядку. 
en control extension 
 
3.6. Знімальна (геодезична) мережа – геодезична мережа згущення, що 

створюється для топографічного знімання. 
en  survey control 
 

4. ГЕОДЕЗИЧНІ ПУНКТИ 

4.1. Геодезичний пункт – пункт геодезичної мережі. Примітка. 
Геодезичному пункту може бути надано найменування, що 

характеризує метод визначення його положення (пункт тріангуляції, 

пункт полігонометрії, пункт трилатерації). 
en   geodetic point 
 
4.2. Геодезичний знак – пристрій чи споруда для позначення геодезичного 

пункту на місцевості. 
en    tower 
 
4.3. Центр (геодезичного пункту) – пристрій, що є носієм координат 

геодезичного пункту. 
en    centre 
 
4.4. Марка (центра геодезичного пункту) – деталь центра геодезичного 

пункту, що має мітку, до якої відносяться його координати. 
en  mark  
 
4.5. Нівелірний репер – нівелірний знак, що закріплює пункт, геодезичної 

мережі. 
en    benchmark 
 
4.6. Орієнтирний пункт – пункт, що закріплює на місцевості напрям з 

геодезичного пункту. 
en   witness mark 
 
4.7. Елементи приведення – величини, що визначають положення 

проекцій на горизонтальну площину вертикальної осі геодезичного 
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приладу та осі візирної цілі відносно центру геодезичного пункту. 
en    eccentric elements 

5. ПОБУДОВА ТА РОЗВИТОК ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ 

5.1. Тріангуляція – метод побудови геодезичної мережі у вигляді 

трикутників, у яких виміряні їхні кути і деякі із сторін. 
en   triangulation 
 
5.2. Полігонометрія – метод побудови геодезичної мережі шляхом 

вимірювання віддалей і горизонтальних кутів між пунктами ходу. 
en    traversing 
 
5.3. Трилатерація – метод побудови геодезичної мережі у вигляді 

трикутників, у яких виміряні всі їх сторони. 
en    trilateration 
 
5.4. Геодезична засічка – визначення координат точки за елементами, 

виміряними чи побудованими на ній чи вихідних пунктах. 
en   geodetic intersection 
 
5.5. Пряма засічка – засічка, що виконується з вихідних пунктів. 
en    interesection 

 
5.6. Обернена засічка – засічка, що виконується на точці, що визначають. 
en    resection 
 
5.7. Комбінована засічка – засічка, що виконується на точці, що 

визначають з вихідних пунктів. 
en    combined intersection and resection 
 
5.8. Геодезичний хід – геодезична побудова у вигляді ламаної лінії з 

виміряними її елементами. Примітка. Власна назва геодезичного ходу 

визначається видом приладів, що застосовуються (теодолітний хід, 

нівелірний хід). 
en  traverse 
 
5.9. Вихідний (геодезичний) пункт – геодезичний пункт, відносно якого 

визначаються характеристики положення інших геодезичних пунктів. 
en  reference point  
 
5.10. Вихідна сторона (геодезичної мережі) – сторона геодезичної мережі із 

заданим напрямом і довжиною, відносно якої визначаються ці 
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характеристики інших сторін. 
en base-line 
 
5.11. Вихідні геодезичні дати – три величини, що характеризують 

орієнтування референц-еліпсоїда в тілі Землі і визначають взаємну 

орієнтацію основних площин і осей астрономічної і геодезичної систем 

координат. 
en standard geodetic datum 
 
5.12. Пункт Лаплса – геодезичний пункт, на якому щонайменше довгота та 

азимут визначені з астрономічних спостережень. 
Примітка. З появою супутникової геодезії їх значення слабшає. 

en Laplace station 
 
5.13. Азимут Лапласа – геодезичний азимут, отриманий шляхом 

виправлення відповідного астрономічного азимута за рахунок впливу 

відхилення прямовисної лінії. 
en Laplace azimuth 
 
5.14. Геодезичний базис – лінія, довжина якої отримана з безпосередніх 

вимірів і служить для визначення довжини сторони геодезичної мережі. 
en  base; geodetic base line 
 
5.15. Базисна мережа – система трикутників, що служать для переходу від 

довжини геодезичного базиса до довжини сторони тріангуляції 

тригонометричним способом. 
en   base expansion figure; base extension 
 
5.16. Базисна сторона – сторона трикутника тріангуляції, довжина якої 

визначена з безпосередніх вимірів і служить вихідною для визначення 

довжин інших сторін. 
 

5.17. Вихідна сторона (трикутника) тріангуляції – сторона трикутника 

тріангуляція, довжина якої визначена з базисної мережі. 
en   extended base 
 
5.18. Перевищення – різниця висот точок. 
en   elevation 
 
5.19. Нівелювання – визначення перевищень. 
en    levelling 
 
5.20. Геометричне нівелювання – нівелювання за допомогою геодезичного 
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приладу з горизонтальною візирною віссю. 
en   geometry levelling 
 
5.21. Тригонометричне нівелювання – нівелювання за допомогою 

геодезичного приладу з похилою візирною віссю та визначенням 

віддалі. 
еn trigonometric (al) levelling  

 
5.22. Барометричне нівелювання – нівелювання, що ґрунтується на 

залежності між висотою та атмосферним тиском. 
en   barometric levelling 

 
5.23. Барометричний ступень (висоти) – віддаль по вертикалі, що 

відповідає зміні атмосферного тиску на одиницю. 
en    barometric heighi increment  
 
5.24. Горизонтальний баричний градієнт – найбільша зміна атмосферного 

тиску на одиницю віддалі для однієї і тієї ж рівневої поверхні. 
en    baric gradient 

6. ТОПОГРАФІЯ 

6.1. Цифрова модель місцевості – множина, елементами якої є топографо-
геодезична інформація про місцевість та правила застосування її. 

en    digital terrain model 
 
6.2. Знімальний оригінал – викреслений в умовних знаках матеріал 

топографічного знімання. 
 
6.3. Топографічна карта – детальна карта, за допомогою якої можна 

визначити планове і висотне місцеположення точок земної поверхні. 
en    topographic map 
 
6.4. Топографічний план – великомасштабне картографічне зображення 

на площині в ортогональній проекції обмежений частинами місцевості 

при якому не враховується кривизна земної поверхні. 
en   plan 
 
6.5. Топографічне знімання – комплекс робіт, які виконуються для 

отримання знімального оригіналу топографічної карти чи плану, а 

також отримання топографічної інформації в іншій формі. 
en   topographic survey 

 



 178 

6.6. Тахеометричне знімання – топографічне знімання, яке виконують за 
допомогою тахеометра чи теодоліта та засобів вимірювання віддалей. 

en   tacheometric survey 
 
6.7. Горизонтальне знімання – роботи, які виконують для отримання 

знімального оригіналу ситуації. 
en   theodolite survey 
 
6.8. Висотне знімання – комплекс робіт, які проводять для визначення 

висот точок горизонтального знімання з метою отримання знімального 

оригіналу. 
 
6.9. Мензульне знімання – знімання, яке виконують за допомогою 

мензули та кіпрегеля. Примітка. В сучасних видах знімання не 

використовують. 
en  plan table survey   
 
6.10. Кадастрове знімання – комплекс робіт, які виконують для отримання 

інформації про просторове, юридичне, економічне, фізичне положення 

і стан об’єктів. 
en   cadastr survey 
 
6.11. Знімальна основа – геодезична мережа, яку використовують під час 

топографічного знімання. Примітка. Це визначення включає знімальну 

мережу та геодезичну мережу вищих ступенів. 
en    geodetic control 
 
6.12. Знімальна точка – точка, з якої виконують знімання. 
en    survey point 
 
6.13. Перехідна (знімальна) точка – знімальна точка, положеня якої 

отримують відносно точок знімальної основи безпосередньо під час 

знімання. Примітка. Це поняття включає як точку ходу так і висячу 

точку. 
en    plane table station 
 
6.14. Знімальний пікет; пікет – точка, положення якої визначають відносно 

знімальної точки. 
en    surveying peg 
 
6.15. Знімальний планшет;  планшет  – лист прозорого пластику або 

аркуш паперу чи фотоплан, наклеєний на жорстку основу і 

призначений для графічних побудов під час топографічного знімання. 
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en   survey sheet; field sheet 
 

6.16. Знімальна трапеція – ділянка земного еліпсоїда, обмежена 

меридіанами і паралелями, що визначаються номенклатурою аркушів 

топографічної карти. 
 
6.17. Абрис – схематичне креслення ділянки місцевості. 
en    outline; Field sketch 
 
6.18. Висота перерізу рельєфу – віддаль між сусідніми січними поверхнями 

при зображенні рельєфу горизонталями. 
en   contour interval 
 
6.19. Горизонталь – лінія рівних висот на карті чи плані. 
en   contour line 
 
6.20. Закладання – віддаль на карті чи плані між двома сусідніми 

горизонталями в заданому напрямку. 
 

6.21. Закладення схилу – закладання в напрямі, нормальному до 
горизонталей. 

 
6.22. Графік закладань – графік, призначений для визначення стрімкості 

схилу. 
 
6.23. Кут нахилу – вертикальний кут, утворений заданим напрямком і 

горизонтальною площиною. Примітка. Кут нахилу може бути додатнім 

і від’ємним.  
 
6.24. Стрімкість схилу – кут нахилу схилу в даній точці. 
en  angle of dip; Inclination angle 
 
6.25. Ухил (місцевості) – тангенс кута нахилу лінії місцевості в даній точці. 
en   slope 
 
6.26. Калька висот – документ на кальці чи її заміннику, призначений для 

зберігання, отриманої в процесі топографічного знімання інформації 

про рельєф. 
 
6.27. Калька контурів – документ на кальці чи її заміннику, призначений 

для зберігання, отриманої в процесі топографічного знімання 

інформації про ситуацію 
6.28. Профіль місцевості – проекція сліду від перерізу місцевості 
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вертикальною площиною заданого напрямку на цю площину. 

7. ПРИКЛАДНА ГЕОДЕЗІЯ 

7.1. Геодезичне трасування; трасування – комплекс геодезичних робіт, 

які виконують при прокладанні траси. 
en  laying out; staking out; setting out; marking out; pegging out 
 
7.2. Вісь (траси проектної) споруди – вісь проектної лінійної споруди, 

позначена на місцевості або нанесена на графічний документ чи задана 

просторовими координатами в цифровій моделі місцевості. 
en trace axis 
 
7.3. Колова крива (траси) – частина осі проектної споруди, що 

зображається дугою кола. 
en   circular curve 
 
7.4. Перехідна крива (траси) – частина осі проектованої споруди, що 

зображається кривою змінного радіуса. 
en   spiral; transition curve 

 
7.5. Пряма вставка (траси) – пряма частина осі проектованої споруди, 

розташована між двома суміжними прямими. 
en    alignement 

 
7.6. Вертикальна пряма траси – частина осі проектованої споруди, що 

зображається кривою, яка лежить у вертикальній площині. 
en   vertical curve 

 
7.7. Поздовжній профіль (траси) – профіль місцевості уздовж осі 

проектованої споруди. 
en   longitudinal profile 
 
7.8. Поперечний профіль (траси) – профіль місцевості по лінії, 

перпендикулярній до осі проектованої споруди. 
en   cross-sektion 
 
7.9. Детальне розміщування кривої – винесення точок кривої на 

місцевості через задані інтервали. 
en   setting out of curve; marking out of curve 
 
 
7.10. Головні точки кривої – точки початку, кінця і середини траси. 
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7.11. Тангенс кривої – відрізок прямої, що з’єднує вершину кута повороту 

траси з початком чи кінцем кривої. 
en tangent 
 
7.12. Бісектриса кривої – відрізок прямої, що з’єднує вершину кута 

повороту траси із серединою кривої. 
en   curve bisector 
 
7.13. Пікетаж (траси) – система позначення і закріплення точок траси. 
 
7.14. Пікет траси – точка траси, призначена для закріплення заданого 

інтервалу. 
en    peg  
 
7.15. Проект вертикального розпланування – технічний документ, що 

визначає перетворення рельєфу місцевості. 
 

7.16. Проектна позначка – висота точки задана проектом. 
en  theoretical height 
 
7.17. Фактична позначка – існуюча висота точки. 
en   true height 

 
7.18. Точка нульових робіт – точка, в якій проектна і фактична позначки є 

рівними. 
 
7.19. Розмічувальне креслення – креслення, що містить необхідні дані для 

перенесення окремих елементів споруди в натуру. 
en  layout sketch  

 
7.20. Розмічувальна мережа – геодезична мережа, що створюється для 

перенесення проекту в натуру. 
en  layout grid 
 
7.21. Будівельна сітка – геодезична мережа у вигляді квадратів або 

прямокутників, сторони яких орієнтовані паралельно до основних осей 

споруд. 
 

7.22. Редукування будівельної сітки – переміщення на місцевості пунктів 

будівельної сітки в положення, задане проектом. 
en  grid reduction) 
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7.23. Розмічувальна вісь – вісь споруди, відносно якої в розмічувальних 

кресленнях приведені дані для винесення споруди в натуру. 
en   layout axis 
 
7.24. Монтажна лінія – лінія закріплена в натурі, відносно якої 

встановлюються конструкції, верстати, механізми і технологічне 

обладнання в проектне положення. 
 
7.25. Монтажна сітка – будівельна сітка, призначена для перенесення в 

натуру осей агрегатів і виконання контрольних вимірювань. 
 
7.26. Створ – вертикальна площина заданого напрямку. 
 
7.27. Контрольний пункт створу – пункт, призначений для визначення 

зсувів спостережувальних точок в напрямі, перпендикулярному створу. 
en   check alignment peg 
 
7.28. Створні спостереження – метод визначення горизонтальних зміщень 

точок, за відхиленнями контрольних пунктів, від створу. 
en  alignment sighting 
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Додаток В. Державний стандарт України. Фотограмметрія. Терміни 

та визначення. ДСТУ 2685-94 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 

1.1. Фотограмметрія – наукова дисципліна, що вивчає теорію, методи і 

технології визначення форм, розмірів, положення в просторі, 

кількісних та якісних характеристик об'єктів та явищ за їх 

фотознімками. 
en   photogrammetry 
 
1.2. Стереофотограмметрія – розділ фотограмметрії, що визначає 

просторове положення, форми, розміри, кількісні та якісні 

характеристики об'єктів та явищ з використанням стереоскопічної пари 

фотознімків. 
en   stereophotogrammetry 
 
1.3. Аерофотограмметрія – розділ фотограмметрії, що ґрунтується на 

використанні фотографічних зображень (аерофотознімків), отриманих з 

літального апарата (літака, повітряної кулі тощо). 
en    airphotogranimelry 
 
1.4. Фототопографія – розділ фотограмметрії, спрямований на визначення 

координат точок місцевості і створення топографічних карт і планів 

територій за фотознімками. 
en    photolopography 
 
1.5. Аерофототопографія – розділ фототопографії, що ґрунтується на 

використанні аерофотознімків. 
en aerotopography 
 
1.6. Фототопографічне знімання – комплекс процесів (фотографування 

місцевості, польові геодезичні та камеральні фотограмметричні 

роботи), що виконуються для створення топографічних карт і планів з 

використанням фотознімків. 
en   phototopographic survey 
 
1.7. Аерофототопографічне знімання – фототопографічне знімання, що 

ґрунтується на використанні аерофотознімків. 
en  airial topographic survey 
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1.8. Наземне фототопографічне знімання – фототопографічне знімання, 

що ґрунтується на використанні фотознімків, отриманих з точок земної 

поверхні. 
en   terrestrial photography 
 
1.9. Комбіноване фототопографічне знімання – поєднання наземного 

фототопографічного та аерофототопографічного знімання, в якому 

наземні фотознімки використовують для згущення опорної геодезичної 

мережі, а аерофотознімки – для створення топографічної карти. 
en   combinead phototopographic survey 
 
1.10. Стереофототопографічний метод знімання – різновид 

аерофототопографічного знімання, в якому використовуються 

властивості стереоскопічної пари аерофотознімків для створення 

топографічних карт. 
en  slereolopographical method of photography 
 
1.11. Комбінований метод знімання – різновид аерофототопографічного 

знімання, в якому використовуються окремі знімки для отримання 

контурної частини топографічної карти; рельєф місцевості 

зображається за результатами польових вимірювань. 
en    combined method of survey 
 
1.12. Наземне стереофотограмметричне знімання – комплекс геодезичних, 

фотографічних і стереофотограмметричних робіт для отримання 

кількісних і якісних характеристик досліджуваних об'єктів та явищ на 

основі наземного фотографування. 
en    ground stcrcophologrammctry; terrestrial stercophologrammeiry 
 
1.13. Інженерна фотограмметрія – розділ фотограмметрії, що вивчає 

теорію, методи і технології розв'язання інженерних задач з вико-
ристанням фотознімків. 

en   phologrammetric engineering 
 
1.14. Космічна фотограмметрія – розділ фотограмметрії, в якому для 

вивчення об'єктів, явищ і процесів використовуються фотознімки, 

отримані з космічних апаратів або штучних супутників.  
en  space photogrammetry 
 
1.15. Аерофотогеодезія – назва інженерної спеціальності. 
en   aerophotogeodesy 
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1.16. Фотограмметричне приладознавство – дисципліна, що вивчає 

конструктивні особливості фотограмметричних приладів, методики і 

правила їх дослідження, перевірок та експлуатації. 
en   aerophotogeodesy 
 
1.17. Дешифрування фотознімків – дисципліна, що вивчає теорію, засоби 

та методики отримання інформації про об'єкти з використанням 

фотознімків; технологічний процес, під час якого із фотознімків 

отримують інформацію про об'єкт. 
en   interpretation of photographs 
 
1.18. Прив'язка фотознімків – комплекс польових робіт, що включає 

ідентифікацію точки фотознімка з точкою об'єкта та польові геодезичні 

роботи для визначення координат цієї точки в заданій системі 

координат. 
en  control of aerial photography 
 
1.19. Камеральні фотограмметричні роботи – сукупність технологічних 

операцій з використанням фотограмметричних приладів, які 

проводяться в цехах з метою створення карт, планів, цифрових моделей 

об'єктів тощо. 
en  cameral photogrammetry work  

 
1.20. Фототріангуляція – камеральний метод отримання просторових або 

планових координат точок об'єкта з використанням геометричних 

властивостей фотознімків, що перекриваються між собою. 
en    aerotriangulation 
 
1.21. Трансформування фотознімка – процес перетворення нахиленого 

фотознімка в горизонтальний фотознімок заданого масштабу або в 

графічне зображення, що відповідає карті (плану) місцевості. 
en    rectification 
 
1.22. Фотокарта – карта, в якій поєднано тонове фотографічне та штрихове 

картографічне зображення місцевості. 
en    photomap 
 
1.23. Фотоплан – фотографічне зображення об'єкта (місцевості) в заданому 

масштабі, яке за точністю відповідає вимогам, що ставляться до 

топографічного плану. 
en  photoplan 
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1.24. Фотосхема – фотографічне зображення місцевості, змонтоване з 

планових фотознімків. 
en    composite photograph; mosaic 
 
1.25. Елементи центральної проекції – площини, прямі і точки, які буду-

ються за правилами теорії перспективи. 
en  elements of the central proection 
 
1.26. Головні елементи центральної проекції – центр проекції, предметна і 

картинна площини (в фотограмметрії площина об'єкта і площина 

фотознімка). 
en   chief elements of a central proection 
 
1.27. Головна вертикальна площина фотознімка – площина, що 

проходить через центр проекції перпендикулярно до площин об'єкта і 

фотознімка. 
en   plane of real horizon 
 
1.28. Площина істинного горизонту – площина, що проходить через центр 

проекції паралельно площині об'єкта. 
en   plane of real horizon 
 
1.29. Головна вертикаль фотознімка – пряма, утворена перетином пло-

щини фотознімка і головної вертикальної площини. 
en  chief vertical line of a photograph 
 
1.30. Горизонталь фотознімка – пряма, утворена перетином площини 

фотознімка і площини, що проходить через точку фотознімка 

паралельно площині об'єкта. 
en    photograph parallel 
 
1.31. Лінія істинного горизонту – пряма, утворена перетином площин 

фотознімка та істинного горизонту. 
en    line of real horizon 
 
1.32.      Проектуючий промінь – прямолінійний промінь, який будує 

зображення на картинній площині. 
en    projection beam 
 
1.33.      Головний промінь фотознімка – промінь, що виходить з центра 

проекції перпендикулярно до площини фотознімка. 
en    chief beam of a photograph 
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1.34. Головна точка фотознімка – точка перетину головного променя з 

площиною фотознімка. 
en    principal poini of a photograph 
 
1.35. Точка надиру фотознімка – точка перетину проектуючого променя 

(надирного променя), перпендикулярного до площини об'єкта, з 

площиною фотознімка. 
еn photograph plumb point; photograph nadir 
 
1.36. Точка нульових спотворень фотознімка – точка перетину площини 

фотознімка з бісектрисою кута, утвореного при центрі проекції голов-
ним і надирним променями. 

еn point of nul distortions of a photograph 
 
1.37. Головна точка сходу фотознімка – точка перетину головної вертикалі 

фотознімка та лінії істинного горизонту. 
еn chief point of a photograph coincidence  
 
1.38. Лінія напрямку знімання (ЛНЗ) – пряма, утворена перетином пло-

щини об'єкта та головною вертикальною площиною. 
en   line of photography direction  
 
1.39. Система координат фотознімка – плоска прямокутна система коор-

динат (як правило, права), що використовується для фіксації пря-
мокутних координат будь-якої точки фотозображення. 

еn coordinate systems of photograph 
 
1.40. Елементи внутрішнього орієнтування фотознімка – величини, що 

однозначно визначають положення центра проекції відносно площини 

фотознімка: координати головної точки фотознімка та його фокусна 

відстань. 
en   elements of inner orientation  
    
1.41. Фокусна відстань фотознімка – відстань від центра проекції до го-

ловної точки фотознімка. 
en    focal length 
 
1.42. Елементи зовнішнього орієнтування фотознімка – величини, що 

однозначно фіксують положення центра проекції та площини 

фотознімка в заданій просторовій системі координат. 
en    elements of exterior orientation 
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1.43. Лінійні елементи зовнішнього орієнтування (фотознімка) – 
координати центра проекціі в заданій просторовій системі координат. 

en   linear elements of exterior orientation 
 
1.44. Кутові елементи зовнішнього орієнтування (фотознімка) – кути, що 

фіксують нахил фотознімка в заданій просторовій системі координат; 

як правило, це поздовжній, поперечний кути та кут розвороту 

фотознімка. 
en   angle elements of exterior orientationd 
 
1.45. Елементи зовнішнього орієнтування пари фотознімків – величини, 

що однозначно фіксують у заданій просторовій системі координат 

положення двох фотознімків, які утворюють стереоскопічну пару. 
en    elements of exterior orientation of photopair 
 
1.46. Елементи геодезичного (зовнішнього) орієнтування моделі – 

величини, що однозначно визначають лінійне положення та кутову 

орієнтацію системи координат, в якій побудована геометрична модель, 

відносно геодезичної (зовнішньої) системи координат, а також масштаб 

цієї моделі. 
en    elements of geodetic orientation of a model 
 
1.47. Елементи взаємного орієнтування (пари фотознімків) – величини, 

що однозначно визначають таке взаємне положення пари фотознімків і 

базису фотографування, яке існувало під час фотографування. 
en elements of relative orientation  
 
1.48. Напрямні косинуси фотознімка – косинуси кутів між осями двох 

систем координат, які обчислюють як функції кутових елементів 

зовнішнього орієнтування.  
en directive cosines of a photograph  
 
1.49. Базис фотографування – вектор, що з'єднує два центри проекцій, з 

яких отримані фотознімки, що взаємно перекриваються. 
en    photography base 

 
1.50. Базисні промені – промені, що виходять із центрів фотографування і 

збігаються за напрямком з базисом фотографування. 
en  base beams 
  
1.51. Подібна зв'язка (променів) – відтворена по фотознімку на 

фотограмметричному чи оптичному приладі зв'язка проектуючих про-
менів так, що кут між будь-якими двома променями дорівнює ана-
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логічному куту при фотографуванні.  
en  similar beam conpling  

 
1.52. Перетворена зв'язка (променів) – відтворена по фотознімку на 

фотограмметричному чи оптичному приладі зв'язка проектуючих про-
менів так, що кут між будь-якими двома променями не дорівнює 

аналогічному куту при фотографуванні. 
еn transformed beam 
 
1.53. Геометрична модель (об'єкта) – сукупність точок перетину проек-

туючих променів лівого і правого фотознімків стереопари. 
еn geomeirical model (of objeel) 
 
1.54. Подібна геометрична модель – сукупність точок перетину відпо-

відних променів двох подібних зв'язок. 
en  similar geomeirical model 
 
1.55. Перетворена геометрична модель – сукупність точок перетину відпо-

відних променів двох перетворених зв'язок. 
en   transformed geometrical model 
 
1.56. Коефіцієнт перетворення зв'язки – відношення фокусної відстані 

проектуючої камери до фокусної відстані фотознімка. 
en    transformation connective coefficient    
 
1.57. Пряма фотограмметрична засічка – визначення просторових коорди-

нат точки об'єкта з використанням виміряних по парі фотознімків 

координат фотозображень при відомих елементах зовнішнього 

орієнтування. 
еn direct photogrammetric intersection 
 
1.58. Обернена фотограмметрична засічка – визначення елементів 

зовнішнього орієнтування фотознімка за координатами трьох і більше 

точок об'єкта та їх фотозображень. 
еn reverse photogrammetric intersection 
 
1.59. Подвійна обернена фотограмметрична засічка – визначення 

елементів зовнішнього орієнтування пари фотознімків за координатами 

трьох і більше точок об'єкта та їх фотозображень. 
en   double reverse photogrammelry intersection 
 
1.60. Опорна точка – точка об'єкта (місцевості) з відомими координатами 

(геодезичиими координатами), розпізнана на фотознімку. 
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en    control point 
   
1.61. Маршрутна фототріангуляція – метод згущення мережі опорних 

точок в межах одного маршруту фотознімків. 
en    strip pholotriangulaiion 
 
1.62. Блочна (багатомаршрутна) фототріангуляція – метод згущення 

мережі опорних точок в межах блоку (декількох маршрутів) 

фотознімків. 
en  block pholotriangulation; multi-flight pholotriangulaiion 
 
1.63. Точка фотографування – точка простору, що збігається з центром 

проекції  фотознімка в момент фотографування. 
en    camera station 
 
1.64. Штучний стереоефект – явище об'ємного сприйняття об'єкта при 

розгляданні    двох плоских перспективних зображень. 
en    artificial stercoeffect  
 
1.65. Стереоскопічна модель (об'єкта) – видима спостерігачем об'ємна 

модель об'єкта при розгляданні двох плоских перспективних зо-
бражень, у тому числі фотознімків. 

en    stereoscopic model 
 
1.66. Поздовжній паралакс – різниця абсцис двох точок, перша з яких — 

зображення точки об'єкта на лівому фотознімку стереопари, а друга — 
зображення цієї ж точки об'єкта на правому фотознімку стереопари. 

en horisontal parallax 
 
1.67. Поперечний паралакс – різниця ординат двох точок, перша з яких — 

зображення точки об'єкта на лівому фотознімку стереопари, а друга — 
зображення цієї ж точки об'єкта на правому фотознімку стереопари. 

en  vertical parallax 
 
1.68. Умова колінеарності (в фотограмметрії) – умова, за якою точка 

об'єкта, центр проекції і точка фотознімка повинні лежати на одній 

прямій. 
en condicion de la collinearile 
 
1.69. Умова   компланарності (в фотограмметрії) – умова, за якої два 

проектуючи промені, що належать одній точці об'єкта, і базис 

фотографування (проектування) повинні належати одній площині. 
еn  complanarily condition (in phologrammetry) 
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1.70. Масштаб фотознімка в заданій точці – відношення безмежно малого 

відрізка в точці фотознімка, взятого по заданому напрямку, до анало-
гічного відрізка в точці об'єкта. 

en  scale of photograph at control point 

2. АЕРОФОТОТОПОГРАФІЯ 

2.1. Аерофотознімок топографічний – фотознімок з високими 

метричними і зображувальними характеристиками, який використову-
ється для створення топографічних карт і планів, отриманий з 

літального апарату. 
en aerial photograph topographical 
 
2.2. Метод складання площин – графічний метод побудови зображення 

(перспективи) після суміщення площин предметної, картинної та 

істинного горизонту. 
en method of plane addition 
 
2.3. Пряма проективна засічка – графічна засічка на фотознімку для 

визначення планового положення будь-якої точки об'єкта за 4-ма 

опорними точками, при невідомих елементах орієнтування фотознімка. 
en direct projective intersection 
 
2.4. Масштаб аерофотознімка – відношення фокусної відстані 

аерофотознімка до висоти фотографування або відношення відрізка на 

фотознімку до ідентичного на місцевості. 
en scale of photograph 
 
2.5. Еліпс спотворень (масштабних або кутових) аерофотознімка – 

еліпс, на головних осях якого в певному масштабі відкладені мі-
німальна і максимальна величини (масштабу аерофотознімка або 

кутових спотворень нахиленого аерофотознімка). 
en ellipsis of the (scale or angle) distortions of a photograph 
 
2.6. Індикатриса масштабних спотворень (аерофотознімка) – сукупність 

еліпсів масштабних спотворень, побудованих в кількох точках 

аерофотознімка. 
en indicatrix of scale distortions (of an aerophotograph) 
 
2.7. Індикатриса кутових спотворень (аерофотознімка) – сукупність 

еліпсів кутових спотворень, побудованих в кількох точках 

аерофотознімка. 
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en  indicatrix of angle distortionts (of an aerophotograph) 
 

2.8. Зміщення точки аерофотознімка – лінійне зміщення точки аерофо-
тознімка, спричинене кутом нахилу аерофотознімка, рельєфом 

місцевості або одночасно обома факторами. 
en    displacement of a photograph point 
 
2.9. Центральна точка (аерофотознімка) – контурна точка на 

аерофотознімку, розміщена в межах круга з центром в головній точці 

знімка з радіусом f/30, де f – фокусна відстань. 
en    center point photograph  

 
2.10. Початковий напрямок (аерофотознімка) – напрямок, проведений з 

центральної точки аерофотознімка на розпізнану на цьому ж самому 

знімку центральну точку суміжного аерофотознімка. 
en    base direction of photograph 
 
2.11. Маршрутна фотосхема – фотографічне зображення місцевості, 

отримане шляхом монтажу контактних відбитків з планових 

аерофотозиімків одного маршруту. 
en    mosaic strip 
 
2.12. Багатомаршрутна фотосхема – фотографічне зображення місцевості, 

отримане шляхом монтажу контактних відбитків з планових 

аерофотозиімків декількох маршрутів. 
en    multi-photo strip mosaic 
 
2.13. Геометричні   умови   фетатрансформування – умови, що 

забезпечують отримання з нахиленого фотознімка геометрично 

правильного трансформованого зображення в заданому масштабі на 

екрані фототрансформатора. 
еn geometrical conditions of phototransformation, rectification 
 
2.14. Оптичні умови фототрансформування – умови, що забезпечують 

отримання з фотознімка чіткого зображення на екрані фототранс-
форматора. 

еn   optical conditions in photography  
 
2.15. Інваріанти трансформування фотознімка – відрізки (сторони 

паралелограма), відкладені від точки перетину головної вертикалі 

фотознімка з ЛНЗ вздовж цих ліній; ці відрізки відповідно дорівнюють 

f/sin(fl) та Н/(М sin(a)), де f і а. — фокусна відстань і кут нахилу 

фотознімка; Н — висота фотографування; М — масштаб плану (карти). 
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en   invariants of a photograph transformation 
 

2.16. Трансформований фотознімок – фотознімок, отриманий в результаті 

трансформування. 
en rectified photo  
 
2.17. Елементи трансформування фотознімка – величини, які визначають 

таке положення фотознімка в фототрансформаторі, при якому на екрані 

отримують зображення, що відповідає трансформованому фотознімку. 
en   elements of photograph transformation, rectification 
 
2.18. Зона трансформування фотознімка – частина трансформованого фо-

тознімка, в межах якої лінійні зміщення точок під впливом рельєфу 

місцевості не перевищують певного допуску.  
en    photograph transformation zone 
 
2.19. Ортофототрансформування – перетворення топографічного 

аерофотознімка    з центральної проекції в ортогональну. 
en    orthophotoiransformation 

 
2.20. Ортофотознімок – фотографічне зображення об'єкта, отримане за 

технологією ортофототрансформування на спеціальних 

стереофотограмметричних приладах. 
en    orthophotogpaph 
 
2.21. Ортофотоплан – план, змонтований з декількох ортофотознімків. 
en    orlhophoto map 
 
2.22. Монтаж фотоплану – процес з'єднання декількох трансформованих 

фотознімків на спільній жорсткій основі (фанері, алюмінії тощо). 
en    assembly of a phoioplan 

 
2.23. Трансформаційна точка – точка на фотознімку, для якої відомі 

геодезичні координати і яка використовується для трансформування 

фотознімка. 
en    transformation point 
 
2.24. Радіальна фототріангуляція – метод згущення мережі планових 

опорних точок з використанням графічних побудов на фотознімку на 

основі прямої графічної засічки. 
en    radial aeroriangulation  
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2.25. Планова прив'язка аерофотознімків – польовий процес, що включає 

розпізнавання контурних точок місцевості па аерофотознімках та 

визначення їх планових (геодезичних) координат. 
en   horizontal bridging 
 
2.26. Висотна прив'язка аерофотознімків – польовий процес, що включає 

розпізнавання контурних точок місцевості на аерофотознімках та 

визначення їх висот. 
en    elevation bridging 
 
2.27. Планово-висотна прив'язка аерофотознімків – одночасне виконання 

планової і висотної   прив'язок   аерофотознімків. 
en    horizontal-elevation bridging 
 
2.28. Планова (опорна) точка – опорна точка з відомими плановими 

(геодезичними)  координатами. 
en horizontal control point 

 
2.29. Висотна (опорна) точка – опорна точка з відомою висотою. 
en    elevation control point 
 
2.30. Планово-висотна (опорна) точка – опорна точка з відомими плано-

вими (геодезичними) координатами і висотою. 
en    horizontal-elevation control point 
 
2.31. Базис проектування – просторовий відрізок між двома центрами   

проекцій   фотозображень. 
en    proection base 
 
2.32. Масштаб геометричної моделі – відношення відрізка на геометричній 

моделі до ідентичного відрізка на місцевості; обчислюється як 

відношення базису проектування до базису фотографування. 
en    scale of geometrical model  
 
2.33. Внутрішнє орієнтування фотознімка – відновлення елементів 

внутрішнього орієнтування фотознімка з метою побудови зв'язки 

проектуючих променів. 
en    interior orientation of photograph  
 
2.34. Взаємне орієнтування (аерофотознімків) – відновлення такого 

взаємного положення пари аерофотознімків та базису проектування, 

яке вони займали під час аерофотознімання. 
en   relative orientation 
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2.35. Зовнішнє або геодезичне орієнтування (геометричної) моделі – 

процес визначення семи елементів зовнішнього (геодезичного) 

орієнтування моделі. 
en    geodetic orientation of the model  
 
2.36. Знімання контурів і рельєфу – процес створення контурної частини 

карти (плану), проведення горизонталей та набір пікетних точок під час 

стереофототопографічного знімання. 
en    surveying of contours and relief 
 
2.37. Умова комплапарності проектуючих променів – умова, за якої пара 

відповідних проектуючих променів та базис проектування повинні 

лежати в одній площині. 
en   complanarity condition of projecting beams 
 
2.38. Визначення елементів взаємного орієнтування – визначення 

аналітичним або аналоговим методом елементів взаємного 

орієнтування на основі використання умови компланарності. 
en    determination of relative orientation elements 

 
2.39. Умова невизначеності взаємного орієнтування – умова, за якої 

задача взаємного орієнтування не має розв'язку: точки місцевості, що 

зобразились на стереопарі, утворюють поверхню циліндра, причому 

твірна цього циліндра паралельна до базису фотографування. 
en   uncertainty case of relative orientation 
 
2.40. Залишковий поперечний паралакс – поперечний паралакс, що 

спостерігається на контрольній точці після виконання взаємного орієн-
тування на стереофотограмметричному приладі. 

en   rest parallax,Y 
 
2.41. Масштабування (геометричної) моделі – приведення масштабу 

геометричної моделі до заданого значення шляхом зміни величини 

базису проектування. 
en   scaling of a (geometrical) model 
 
2.42. Горизонтування (геометричної) моделі – нахил довільно орієнтованої 

геометричної моделі з метою приведення її до горизонтального 
положення. 

en   levelling of (a geometrical) model 
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2.43. Аерорадіанівелювання – метод визначення висот точок місцевості з 

використанням показів радіовисотоміра та статоскопа. 
en   aeroradio levelling 
 
2.44. Фототріангуляційна мережа – сукупність точок об'єкта, координати 

яких визначені методом фототріангуляції. 
en    pholotriangulation nel 
 
2.45. Просторова аерофототріангуляція – метод побудови 

фототріангуляції з використанням аерофотознімків для визначення 

просторових координат точок об'єкта (місцевості). 
en   spatial aerotriangulation  

 
2.46. Планова аерофототріангуляція – метод побудови фототріангуляції з 

використанням аерофотознімків для визначення планових координат 

точок об'єкта (місцевості). 
en    aerophototriangulation horizontal  
 
2.47. Висотна аерофототріангуляція – метод побудови фототріангуляції з 

використанням аерофотознімків для визначення висот точок об'єкта 

(місцевості). 
en    aerotriangulation elevation  

 
2.48. Фототріангуляція за методом незалежних моделей – 

фототріангуляція, в якій на етапі побудови із стереопар окремих 

моделей кожна з них має довільно вибрані елементи орієнтування та 

масштаб. 
en   phototriangulation 
 
2.49. Фототріангуляція за методом залежних моделей – фототріангуляція, 

в якій всі побудовані із стереопар моделі мають єдину просторову 

систему координат та єдиний масштаб. 
en   phototriangulation 
 
2.50. Фототріангуляція за методом частково залежних моделей – 

фототріангуляція, в якій на етапі побудови із стереопар окремих 

моделей кожна з них має довільний масштаб, але спільне кутове 

орієнтування. 
en   phototriangulation 
 
2.51. Фототріангуляція за методом зв'язок – фототріангуляція, теоретичну 

платформу якої становить одночасне дотримання умови колінеарності 

для всіх зв'язок проектуючих променів. 
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en   phototriangulation 
 
2.52. Деформація фототріангуляційної мережі – поздовжній та 

поперечний нахили, прогини і кручення фототріангуляційної мережі, 

спричинені впливом випадкових та систематичних помилок, що 

супроводжують процес побудови фототріангуляції. 
en   distortion of phototriangulation network 
 
2.53. Автоматизація стереовимірів – виконання фотограмметричних 

вимірювань за допомогою автоматичних приладів без участі оператора 

або з його частковим втручанням. 
en   automation of stereomeasurements 
 
2.54. Сканування фотознімка – процес перетворення фотозображення в 

електричні сигнали (відеосигнали) при автоматизації стереовимірів. 
en   scanning of photograph 
 
2.55. Кореляція відеосигналів – процес обробки електричних сигналів 

(відеосигналів) для автоматичного знаходження ідентичних точок на 

лівому і правому фотознімках стереопари. 
en   video signals correlation  
 
2.56. Топографічне дешифрування – дешифрування фотозображень тих 

об'єктів, які будуть відображені на топографічній карті. 
en    topographocal decoding 
 
2.57. Тематичне дешифрування – дешифрування фотозображень тих 

об'єктів, які є предметом тематичного картографування (ге-
ологічного,лісотаксаційного, сільськогосподарського тощо). 

en    thematic decoding 
 

2.58. Польовий метод дешифрування – безпосереднє порівняння 

фотозображення з об'єктом, коли спостерігач знаходиться на місцево-
сті. 

en    field method of decoding 
 
2.59. Аеровізуальний метод дешифрування – порівняння фотозображення 

з об'єктом, коли спостерігач знаходиться на літаку (вертольоті). 
en       acrovisual method of identification  

 
2.60. Камеральний метод дешифрування – розпізнавання об'єктів та визна-

чення їх характеристик на основі аналізу фотозображень, проведення 

найпростіших фотограмметричних і фотометричних вимірювань в 
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камеральних умовах. 
en   cameral method of decoding 
 
2.61. Прямі дешифрувальні ознаки – властивості фотозображень, які 

безпосередньо дають інформацію про об'єкт дешифрування: форма, 

розміри, тон і структура фотозображення, тінь об'єкта. 
en    direct decoding features 

 
2.62. Непрямі дешифрувальні ознаки – властивості об'єктів, які виявля-

ються шляхом аналізу фотозображень з врахуванням реально існуючих 

взаємозв'язків між об'єктами в природі. 
en indirect decoding features 

3. НАЗЕМНА ФОТОГРАММЕТРІЯ 

3.1. Фототеодолітне знімання – наземне стереофотограмметричне 

знімання із застосуванням фототеодоліта. 
en terrestrial photograph  

 
3.2. Наземний фотознімок – фотографічне зображення, отримане за 

допомогою фотокамери з точки земної поверхні. 
en  ground photograph, terrain photograph 
 
3.3. Фототеодолітний фотознімок – наземний фотознімок, отриманий за 

допомогою фототеодоліта. 
en phototeodolite photo  
 
3.4. Кут конвергенції головних променів – кут у точці перетину головних 

променів лівого і правого наземних фотознімків. 
en convergence angle of main beams 
 
3.5. Кут скосу – кут у точці фотографування між головним променем 

наземного фотознімка і перпендикуляром до базису фотографування. 
en shift angle  
 
3.6. Нормальний випадок фототеодолітного знімання – фототеодолітне 

знімання з головними променями, перпендикулярними до базису 

фотографування. 
en  normal case of theodolite photography 
 
3.7. Паралельний (рівновідхилений) випадок фототеодолітного 

знімання – фототеодолітне знімання з паралельними головними 

променями лівого і правого фотознімків. 
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en parallel case of theodolite photography 
 
3.8. Загальний випадок фототеодолітного знімання – фототеодолітне 

знімання з непаралельними головними променями лівого і правого 

фотознімків. 
en  general case of theodolit photography  
 
3.9. Конвергентний випадок фототеодолітного знімання – 

фототеодолітне знімання з додатним кутом конвергенції (головні 

промені обох фотознімків перетинаються). 
en convergent case of theodolite photography 
 
3.10. Дівергентний випадок фототеодолітного знімання – фототеодолітне 

знімання з від'ємним кутом конвергенції (головні промені обох 

фотознімків розходяться). 
en    divergent case of phototheodolil 
 
3.11. Елементи зовнішнього орієнтування наземного фотознімка – 

величини, що визначають положення центра фотографування і 

площини фотознімка в заданій просторовій системі координат 

(координати центра фотографування і кути нахилу фотознімка). 
en   elements of geodetic orientation of ground photography  
              
3.12. Аналітичний метод опрацювання фототеодолітних знімків – метод 

отримання просторових (геодезичних) координат точок об'єкта шляхом 

вимірювань стереопари та обчислень за формулами фототеодолітного 

знімання. 
en  analitical melhod of theodolite photographs processing 
 
3.13. Графічний метод опрацювання фототеодолітних знімків – метод 

отримання просторових або планових координат точок об'єкта на 

основі графічного розв'язання прямої чи оберненої фотограмметричної 

засічки. 
en  graphical method of theodolitic photographs processing 
 
3.14. Аналоговий метод опрацювання фототеодолітних знімків – метод 

отримання просторових (геодезичних) координат точок об'єкта та 

побудови карт або планів з використанням стереофотограмметричних 

приладів. 
en  analog method of theodolite photographs processing 
 
3.15. Коректура моделі – зміна положення центрів проекцій та кутів нахилу 

фотознімків у стереофотограмметричному приладі з мстою усунення 
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розбіжностей фотограмметричних і геодезичних координат опорних 

точок. 
en    model correction 

 
3.16. «Мертва зона» при фототеодолітному зніманні – частина території, 

що не зобразилась на фотознімках. 
en   «dead» zone 
 
3.17. Польові роботи при фототеодолітному зніманні – комплекс робіт, що 

включає отримання фотознімків, їх планово-висотну прив'язку, польове 

дешифрування та топографічне знімання «мертвих зон». 
en    field works in theodolite photography 

 
3.18. Вибір базису фотографування – встановлення в натурі місцеполо-

ження фотостанцій за умови їх мінімальної кількості, охоплення 

зніманням всієї території та забезпечення необхідної точності 

стереофотограмметричного знімання. 
en    choice of photo basis 
 
3.19. Рекогностування при фототеодолітному зніманні – обстеження на 

місцевості існуючих пунктів геодезичної мережі, уточнення 

місцеположення нових пунктів опорної мережі, фотостанцій та 

контрольних точок. 
en    recognnaisance  in  phototheodolithe survey 
 
3.20. Фотостанція – точка місцевості, над якою встановлюється 

фототеодоліт або фотокамера. 
en    photo station 
 
3.21. Віддаленість – відстань від фотостанції до точки об'єкта при 

фототеодолітному зніманні. 
en    distance 
 
3.22. Контрольна точка при фототеодолітному зніманні – точка 

місцевості з відомими просторовими (геодезичними) координатами, що 

зобразилась на фотознімках і використовується для коректури моделі. 
en    picture control point 
 
3.23. Геодезична прив'язка фотостанцій – визначення просторових (геоде-

зичних) координат фотостанцій. 
en    geodetic junction of photostations 
 
3.24. Фронтальний фотоплан – фотоплан, в якому фотозображення об'єкта 
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спроектовано на вертикальну площину. 
en frontal photoplan  
 
3.25. Наземна фототріангуляція – метод створення фототріагуляційної 

мережі з використанням наземних фотознімків. 
en terrestrial phototriangulation (ground)  
 
3.26. Метод горизонтальної сітки – аналітичний метод визначення об'ємів 

видобутої гірської маси за вимірами стереопари, за яким 

сфотографована ділянка розбивається на стереофотограмметричному 

приладі на квадрати або прямокутники в горизонтальній площині. 
en horizontal grid method 
 
3.27. Метод вертикальної сітки – аналітичний метод визначення об'ємів 

видобутої гірської маси за вимірами стереопари, за яким 

сфотографована ділянка розбивається па стереофотограмметричному 

приладі на квадрати або прямокутники у вертикальній площині. 
en   method of a vertical grid 
 
3.28. Синхронне фототеодолітне знімання – фототеодолітне знімання, за 

яким фотографування об'єкта виконується двома синхронно працю-
ючими фотокамерами. 

en   synchrinous theodolite photography 

4. КОСМІЧНА ФОТОГРАММЕТРІЇ 

4.1. Основна задача космічної фотограмметрії – застосування космічних 

фотознімків для побудови на планетах глобальних високоточних опор-
них мереж, необхідних для розв'язання наукових задач, картогра-
фування та дослідження природних ресурсів. 

en   main task of space photogrammetry 
 
4.2. Масштаб космічного фотознімка – відношення фокусної відстані 

фотокамери до висоти орбіти. 
en    scale of spatial photograph  
 
4.3. Координати центра фотографування космічного фотознімка – 

положення точки фотографування на орбіті космічного апарату, яке 

визначається інтегруванням диференційних рівнянь руху. 
en    coordinate centre of space photography 

 
4.4. Орієнтація космічних знімків – положення знімків в інерціальному 

просторі, яке визначається для кожного знімка автономно, або 

синхронним фотографуванням зоряного неба, або за допомогою 
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астродатчиків. 
en  orientation of spatial photographs  
 
4.5. Космічна фототріангуляція – побудова високоточних опорних мереж 

на Землі або планетах з використанням синхронних фотознімків 

планети, зоряного неба та математичної моделі руху космічного 

апарату. 
en    space phototriangulaiton 
 
4.6. Глобальна космічна фототріангуляційна мережа – сукупність точок 

космічного тіла, координати яких визначені методом космічної 

фототріангуляції в фіксованій планетоцентричній системі координат. 
en   global space phototrtiangulation network 
 
4.7. Маршрутна космічна фототріангуляція – метод побудови космічної 

фототріангуляційної мережі в межах одного орбітального витка. 
en    spatial phototriangulation strip  
 
4.8. Блочна космічна фототріангуляція – метод побудови космічної 

фототріангуляційної мережі в межах декількох орбітальних витків. 
en   block space phototriangulation  
 
4.9. Математична модель руху космічного апарата – об'єктивна 

формалізована подача тіла, що реально рухається по орбіті, на основі 

моделі сил, які діють на космічний апарат. 
en  mathematical model of space apparatus movement 
 
4.10. Невідомі величини в космічній фототріангуляції – елементи 

зовнішнього кутового орієнтування знімків, координати точок поверхні 

планети, початкові умови інтегрування диференційних рівнянь руху. 
en  unknown guantities in space phototriangulation 
 
4.11. Вирівнювання космічної фототріангуляції – сумісне математичне 

опрацювання фотограмметричних вимірів (топографічних космічних 

фотознімків, знімків зоряного неба), лазерних, допплерівських і 

радіотехнічних траєкторних вимірів. 
en  adjustment of space phototriangulation 
 
4.12. Орієнтація базису космічного знімання – положення базису в 

планетоцентричній системі координат, жорстко зв'язаній з планетою, 

що обертається. 
en   orientation of space photography base 
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4.13. Вільна (космічна) фототріангуляційна мережа – мережа точок, 

координати яких отримані в деякій системі координат з використанням 

лише внутрішніх геометричних зв'язків між космічними фотознімками, 

що перекриваються. 
en    free (space) phototriangulation 
 
4.14. Масштаб (космічної) фототріангуляційної мережі – відношення 

відстаней від центра фотографування до ідентичних точок вільної 

мережі і планети, яке визначається або з лазерних вимірів, або з 

використанням планетоцентричної гравітаційної сталої під час 

інтегрування рівнянь руху космічного апарата. 
en   scale of (cosmic) phototriangulation net 
                 
4.15. Орієнтація фотознімків зоряного неба – положення зоряної 

фотокамери в момент фотографування зоряного неба в інерціальній 

системі координат, що визначається за координатами опорних зірок, 

зафіксованими в фундаментальних каталогах. 
en    orientation of celestial sky photographs  
 
4.16. Фундаментальне рівняння космічної фотограмметрії – рівняння, що 

зв'язує геоцентричні координати визначуваної точки планети, 

координати літального апарату в момент знімання та компоненти 

супутникоцентричного вектора, отримані за допомогою 

фотограмметричних вимірювань і показань бортового віддалеміра. 
en  fundamental equation of cosmic photogrammetry 
 
4.17. Оператор взаємної орієнтації зоряного і топографічного фото 

знімків – оператор (матриця), за допомогою якого здійснюється 

перехід від системи координат топографічного фотознімка до системи 

координат фотознімка зоряного неба. 
en  operator of relative orientation of visidal and topographical photographs 
 
4.18. Координатно-часова прив'язка точок об'єкта – визначення 

планетоцентричних координат точки об'єкта, що зобразилась на 

топографічних космічних фотознімках, при відомих початкових даних 

руху космічного апарата. 
en  time and co-ordinate adjustmeni of points of object 
 
4.19. Перетворення космічних знімків у задану картографічну проекцію 

– технологічний процес отримання фотозображення в заданій проекції 

на оптико-механічних приладах або аналітичним методом з 

використанням ЕОМ та пристроїв введення-виведення зображень. 
en transformation of space photographs to a specified cartographic proection  



 204 

4.20. Фотограмметричне опрацювання панорам поверхні планети – 
технологічний процес опрацювання телевізійних панорам для 

створення крупномасштабних топографічних планів, вивчення мі-
кроструктури поверхні, прив'язки різноманітних вимірювань в точках 

поверхні планети. 
en  photogrammetry pan treatment of a planet surface 
 
4.21. Фотоплан (крупномасштабний) ділянки планети – фотографічне 

зображення ділянки планети, отримане, як правило, з аналітичного 

трансформування телевізійних панорам на ЕОМ з використанням 

систем в ведення-виведення зображень. 
en  large-scale photoplan of a planet spot  
 
4.22. Стереофотограмметричне опрацювання телевізійних панорам – 

технологічний процес отримання планових координат та висот точок 

об'єкта з вимірів телевізійних панорам.     
en   stereoscopic processing of telepanning 

5. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5.1. Вимірювальна фотокамера – фотографічна камера для отримання 

фотозображення з високими метричними показниками, призначена для 

розв'язування топографічних та інженерних задач. 
en   measuring photоcamera 
 
5.2. Площина прикладної рамки фотокамери – фокальна площина у 

вигляді металевої рамки, в якій розміщується фотоплівка 

(фотопластинка) та координатні позначки для фіксації системи 

координат фотознімка. 
en    acutance 
 
5.3. Роздільна здатність фотознімка – властивість фотозображення роз-

дільно фіксувати дрібні деталі об'єкта, що визначається як функція 

роздільної здатності фотографічного матеріалу та оптичної системи. 
en    dividing power of a photograph 
 
5.4. Систематичні помилки фотознімка – спотворення фотознімка, які 

описуються детермінованими математичними моделями (насамперед 

дисторсія, деформація фотоматеріалу, невирівнювання плівки в 

площину). 
en   constant errors of animagе 
 
5.5. Випадкові  помилки   фотознімка – спотворення метрики фотознімка, 
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які носять випадковий характер і описуються стохастичними моделями. 
en    random errors of photoimage 

 
5.6. Вимірювальний стереоскоп – стереоскоп для найпростіших ви-

мірювань на фотознімках. 
en    measuring stereoscope 
 
5.7. Головна віддаль стереоскопа – відстань від ока спостерігача або від 

центра лінзи до фотознімка по ходу центрального променя в сте-
реоскопі. 

en    chief distance of a stereoscope 
 
5.8. Базис стереоскопу – відстань між центрами великих дзеркал 

стереоскопа. 
en  stereoskope base 
 
5.9. Інтерпретоскоп – прилад для стереоскопічного розглядання і 

дешифрування фотознімків. 
en  interpreter  
 
5.10. Стереокомпаратор – прилад для стереовимірювань координат і 

паралаксів точок пари фотознімків. 
en stereocomparator 
 
5.11. Монокомпаратор – прилад для монокулярних вимірювань координат 

точок фотознімка. 
en monocomparator 
 
5.12. Основні характеристики фотограмметричного приладу – 

параметри, які чітко визначають конструктивні та метрологічні по-
казники приладу. 

en main characteristics of photogrammetry device 
 
5.13. Збільшення оптичної системи – відношення розміру зображення, 

побудованого оптичною системою, до його натурального розміру. 
en enlargment of optical system 
 
5.14. Діаметр поля зору – діаметр круга, в межах якого оптична система 

будує зображення. 
en  field of vision diameter 
 
5.15. Кут оптичного повороту зображення – кут повороту зображення в 

площині його оптичного формування шляхом повороту компонента оп-
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тичної системи навколо центрального променя. 
en   angle of optical turn of image  
 
5.16. Допустима різномасштабність фотознімків – співвідношення 

граничних значень масштабів лівого і правого фотознімків стереопари, 

при якому оптична система приладу дає змогу спостерігати 

стереоефект. 
en   allowed scale difference of photographs 

 
5.17. Точність вимірювань фотограмметричних величин – параметри, що 

характеризують точність отримання фотограмметричних величин: 

середні квадратичні помилки вимірювання координат і паралаксів, 

відносні помилки вимірювання висот точок геометричної моделі. 
en   precision of photogrammеtry dimentions measurements 
 
5.18. Розміри фотограмметричного приладу – довжина, ширина та висота 

в сантиметрах. 
en   dimentions of photogrammetry device 
 
5.19. Маса фотограмметричного приладу – фактична маса приладу в 

кілограмах. 
en    mass of photogrammetry device 
 
5.20. Вимірювальна марка – фігура певної геометричної форми, яку 

суміщають з точкою фотознімка під час фотограмметричних 

вимірювань. 
en   floating mark 
 
5.21. Автоматизований стереокомпаратор – стереокомпаратор, в якому 

результати вимірювань автоматично реєструються на носіях інформації 

(магнітній стрічці, диску, перфострічці або папері). 
еn automated stereocomparator  

 
5.22. Загальна каретка – рухома частина фотограмметричного приладу, яка 

несе на собі, як правило, лівий і правий фотознімки. 
en   general carriage 

 
5.23. Паралактична каретка – рухома відносно загальної каретки частина 

фотограмметричного приладу для виконання (вимірювання) 

паралактичних зміщень одного фотознімка стереопари відносно 

іншого. 
en    parralax carriage 
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5.24. Тримач фотознімка – рамка з вирівнювальною і притискною   

скляними   пластинами, на якій закріплюється фотознімок. 
en    photograph holder 

 
5.25. Ходовий гвинт – гвинт, внаслідок обертання якого переміщується 

загальна каретка або рухома частина оптичної системи 

фотограмметричного приладу. 
en    sliding nut 
 
5.26. Паралактичний гвинт – гвинт, внаслідок обертання якого 

переміщується паралактична каретка. 
en    parallax nut 
 
5.27. Стереоавтограф – стереофотограмметричний прилад для опрацювання 

фототеодолітних знімків з метою створення топографічних карт і 

планів, побудови профілів, цифрових моделей місцевості та рельєфу. 
en    stereoautograph 
 
5.28. Механізм (для побудови) фотограмметричної засічки – механічний 

пристрій для розв'язання прямої фотограмметричної засічки в 
стереофотограмметричному приладі. 

en   mechanism for photogrammetry cross bearing (intersection) 
 
5.29. Технокарт – універсальний стереофотограмметричний прилад для 

опрацьовування фототеодолітних знімків нормального або 

рівновідхиленого випадків знімання. 
en   technocart 

 
5.30. Фототеодоліт – прилад, що складається з фотокамери і теодоліта, 

призначений для фотографування об'єкта при заданих кутових 

елементах зовнішнього орієнтування фотознімків, а також для 

геодезичних вимірювань. 
en   ground  camera; terrestrial  camera; phototheodolite 
 
5.31. Фототеодолітний комплект – набір приладів (фотокамера, теодоліт) 

та пристроїв (рейки, штативи, касети, підставки, візирні марки, 

пристрій для юстування тощо) для виконання фототеодолітного 

знімання. 
 
5.32. Орієнтирний пристрій – кутомірний оптичний пристрій, що служить 

для встановлення оптичної осі фотокамери в задане положення 

відносно базису фотографування. 
en   orientation device 
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5.33. Пристрій юстування фототеодоліта – пристрій для юстування та кон-
тролю суміщення головної оптичної осі фотокамери та візирної осі 

орієнтирного пристрою в одній вертикальній площині. 
en  phototheodolite calibration; camera calibration 
 
5.34. Універсальна фотограмметрична камера – фототеодоліт для 

фототопографічного знімання та розв'язання інженерних задач. 
en   universal photogrammetry camera 
 
5.35. Універсальна стереофотограмметрична камера – дві ширококутні 

фотограмметричні камери, жорстко закріплені на штанзі, що є базисом 

фотографування, призначені для розв'язання інженерних задач. 
en    universal stereophotogrammetry camera 
 
5.36. Кінотеоделіт – прилад, що складається з вимірювальної кінокамери та 

теодоліта, призначений для фотографування рухомих об'єктів та 

дослідження динамічних процесів. 
en    cinetheodolite 
 
5.37. Фотовіддалемір – прилад, що складається з фотокамери, 

стереокомпаратора та орієнтирного пристрою, призначений для 

визначення координат орієнтирів і точок об'єктів в артилерії. 
en    device photogrammetric 
 
5.38. Фотограмметричний прилад – прилад для опрацювання наземних, 

аеро- та космічних фотознімків з метою розв'язання засобами 

фотограмметрії топографічних та інженерних задач. 
en    device photogrammetric 
 
5.39. Оптичний проектор – фотограмметричний прилад для створення 

топографічного плану з аерофотознімка методом оптичного 

трансформування. 
en   optical projector 

 
5.40. Фототрансформатор – фотограмметричний прилад для отримання 

трансформованих фотознімків фотомеханічним методом. 
en   transforming printer 
 
5.41. Фототрансформатор першого роду – фототрансформатор, в якому за-

дача трансформування фотознімків розв'язується з використанням 

подібної зв'язки проектуючих променів. 
en    main triangulation 
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5.42. Фототрансформатор другого роду – фототрансформатор, в якому за-
дача трансформування фотознімків розв'язується з використанням 

перетвореної зв'язки проектуючих променів. 
en   minor triangulation 
 
5.43. Ортофотопроектор – прилад у вигляді приставки до універсального 

стереофотограмметричного приладу, призначений для отримання 

ортофотознімків рельєфної місцевості. 
en   orthophoto projekter 
 
5.44. Ортофототрансформатор – прилад для отримання ортофотознімків 

методом    ортофототрансформування. 
en  ortophoto printer transforming 

 
5.45. Конструктивна вісь фототрансформатора – пряма, що проходить 

через центр об'єктива паралельно до колонок вздовж яких 

переміщуються об'єктив і касета фототрансформатора. 
en   constructive axis of phototransformer 
 
5.46. Поздовжня децентрація (в фототрансформаторі) – зміщення 

головної точки фотознімка відносно конструктивної осі 

фототрансформатора в напрямку, перпендикулярному до осі нахилу 

касети. 
en  longitudinal dealignment 
 
5.47. Децентрація поперечна (в фототрансформаторі) – зміщення головної 

точки фотознімка відносно конструктивної осі фототрансформатора в 

напрямку паралельному oсі нахилу касети. 
en   transverse dealignment 
 
5.48. Механізм фотограмметричного приладу – система тіл, призначена 

для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібні рухи інших 

тіл. 
en  mechanism of photogrammetry device 
 
5.49. Масштабний інверсор – механізм для автоматичного виконання 

першої оптичної умови при трансформуванні знімків. 
en   scale inversor 
 
5.50. Перспективний інверсор – механізм для автоматичного виконання 

другої оптичної умови при трансформуванні знімків. 
en   perspective inversor 
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5.51. Децентраційний інверсор – механізм для автоматичного введення 

децентрації   касети при трансформуванні знімків. 
en dealigment inversor  
 
5.52. Касета фототрансформатора – складова частина приладу для 

розміщення та закріплення окремого негатива або цілого фільму. 
en cassete of print transformer 
 
5.53. Екран фототрансформатора – складова частина приладу, на яку 

проектується трансформоване зображення і на якій розміщується 

планшет з опорними точками або фотопапір, фотоплівка. 
en  baffle of transformig printer 
 
5.54. Об'єктив фототрансформатора – лінза або система лінз для 

проектування на екран зображення з негатива, вміщеного в касету 

фототрансформатора. 
en lens of fototransformator 
 
5.55. Коефіцієнт трансформування – відношення знаменників масштабів 

фотознімка і топографічного плану, або відношення двох відрізків, 

взятих вздовж конструктивної осі приладу; перший з них — відстань 

від центра об'єктива до екрану, другий — від центра об'єктива до 

касети. 
en   transformation ratio 
 
5.56. Аналітичний фототрансформатор – фототрансформатор, в якому 

фотозображення перетворюється  у цифрову  форму (і  навпаки),  а 

трансформування виконується на ЕОМ аналітичним методом. 
en   analytical printer transformer 

 
5.57. Оптичний редуктор – оптичний або оптико-механічний прилад для 

зведення до заданого масштабу фототріангуляційної мережі, 

зафіксованої на прозорому матеріалі. 
en    optical regulator 

 
5.58. Стереофотограмметричний прилад – прилад для стереоскопічних ви-

мірювань моделі об'єкта, побудованої за стереопарою фотознімків. 
en   stereometric device 

 
5.59. Стереометр – стереофотограмметричний прилад для відображення 

рельефу горизонталями та пікетними точками за стереопарою 

аерофотознімків. 
en   stereometer 
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5.60. Корекційний механізм стереофотограмметричного приладу – 

лічильно-розв'язувальний пристрій для знаходження і введення 

поправок за незбігання реального і трансформованого фотознімків. 
en   mechanism of longitudinal correction of stereometer 
 
5.61. Механізм поздовжньої корекції стереометра – корекційний механізм 

стереометра для введення поправок у вимірювану різницю поздовжніх 

паралаксів (за нахил базису фотографування, поздовжні кути нахилу 

знімків). 
en   mechanism of longitudinal correction of stereometer 
 
5.62. Механізм поперечної корекції стереометра – корекційний механізм 

стереометра для введення поправок у вимірювану різницю поздовжніх 

паралаксів (за поперечні кути нахилу знімків та іх взаємний поворот). 
en   mechanism for transverse stereometer correction 
 
5.63. Універсальний стереофотограмметричний прилад – 

стереофотограмметричний   прилад для створення топографічних карт і 

планів, побудови фототріангуляційних мереж та цифрових моделей 

місцевості (рельєфу). 
en stereometric universal device 
 
5.64. Універсальний оптичний прилад – універсальний стереофотограм-

метричний прилад, в якому проектуючі зв'язки і модель об'єкта 

будуються оптичною системою. 
en   optical universal device 
 
5.65. Універсальний механічний прилад – універсальний стереофотограм-

метричний прилад, в якому зв'язки променів і модель об'єкта бу-
дуються за допомогою механічних прецизійних важелів, лінійок або 

стержнів. 
en    universal mechanical device  
 
5.66. Універсальний оптіко-механічний прилад – універсальний 

стереофотограмметричний прилад, в якому зв'язки проектуючих 

променів будуються оптичним шляхом, а модель об'єкта — механічним 

способом. 
en    optical-mechanical universal device  
 
5.67. Універсальний аналітичний прилад – універсальний 

стереофотограмметричний прилад, в якому за результатами 

стереоскопічних вимірювань пари фотознімків на ЕОМ аналітично 
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будується модель об'єкта з його графічним або візуальним 

зображенням на координатографі або екрані дисплея. 
en   analytical universal device  
 
5.68. Форма засічки в універсальному приладі – просторове положення 

центрів, проекції універсального приладу та точок побудованої 

геометричної моделі об'єкта, що утворюють одну з трьох просторових 

фігур; трикутник, трикутник плюс паралелограм, обернений трикутник. 
en  form of intersection in a universal device 
 
5.69. Клас точності фотограмметричного приладу – клас, що 

характеризується середньою квадратичною похибкою вимірювань 

координат точок фотознімка (1, 2, 3, 4 класи — відповідно до 5, 10, 20, 

50 мкм). 
en   accuracg class of a photogrammetry device 

 
5.70. Проектуючий стержень – прецизійна  деталь  фотограмметричного 

приладу, що механічно імітує проектуючий промінь. 
en   projection bar 
 
5.71. Фокусна відстань універсального приладу – довжина 

перпендикуляра, опущеного із  центра проекції універсального приладу 

на площину знімка, вміщеного в касету приладу. 
en  focal length of universal device  

 
5.72. Базисна каретка (універсального приладу) – механізм для 

встановлення компонентів базису проектування, переміщення 

проектуючих стержнів і в деяких випадках — олівця чи голки 

координатографа. 
en  base carriage (of universal device) 
 
5.73. Каретка фокусних відстаней (універсального приладу) – механізм 

для  встановлення або зміни фокусної відстані приладу. 
en   focus distance carriage (of the universal device)  
 
5.74. Каретка фотознімків (фотограмметричного приладу) – механізм для 

переміщення фотознімків у двох взаємно перпендикулярних 

напрямках. 
en  photographs carriage (of the photogrammetry device) 
 
5.75. Оптична система (фотограмметрачного приладу) – система для 

бінокулярного розглядання фотознімків з деяким збільшенням або для 

побудови оптичного зображення. 
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en   optical system of photogrammetric device 
 
5.76. Проектуюча оптична система (універсального приладу) – складова 

частина оптики універсальних оптичних приладів для отримання 

зображення на екрані шляхом проектування. 
en    proection optical system  
 
5.77. Вимірювальна система (універсального приладу) – сукупність 

механічних деталей, вузлів, механізмів та оптичних компонентів для 

фіксації переміщень кареток приладу та вимірювання геометричної 

моделі об'єкта. 
en   floating system (of universal device) 
 
5.78. Моделююча система (універсального приладу) – сукупність 

механічних деталей, вузлів, механізмів, оптичних компонентів, 

електронних систем для побудови геометричної моделі об'єкта в 

заданій просторовій системі координат. 
en   modelling system (of universal device) 
 
5.79. Стереопроектор – стереофотограмметричний універсальний 

механічний прилад, призначений для опрацювання планових 

аерофотознімків (конструкції проф. Г.Романовського). 
en   stereoprojector 

 
5.80. Стереограф – стереофотограмметричний універсальний механічний 

прилад, призначений для опрацювання планових азрофотознімків (кон-
струкції проф. Ф.Дробишева). 

en  stereograph 
 
5.81. Стереометрограф – стереофотограмметричний універсальний 

механічний   прилад, призначений для опрацювання аеро- або наземних 

фотознімків. 
en  stereometer 
 
5.82. Стереопланіграф – стереофотограмметричний універсальний 

оптичний прилад, призначений для опрацювання аеро- або наземних 

фотознімків. 
en    stereoplanigraph 
 
5.83. Аеропроектор-мультиплекс – стереофотограмметричний уні-

версальний оптичний прилад з декількома проектуючими камерами (3, 

б, 9, 12, 18, 24 або 36 проектори), призначений для опрацювання 

аерофотознімків. 
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en   aeroprojektor-Muliiplex 
 

5.84. Автограф – стереофотограмметричний універсальний механічний 

прилад, призначений для опрацювання аерофотознімків. 
en   autograph 
 
5.85. Маркувальний фотограмметричний прилад – прилад для 

стереоскопічного розпізнавання ідентичних точок на суміжних 

фотознімках та позначення їх наколюванням, лазерним випалюванням 

фотоемульсії тощо. 
en  index markis photogrammetriс device 

 
5.86. Аналітична стереофотограмметрична система – комплекс для 

ручного, напівавтоматичного або автоматичного опрацювання 

фотознімків, основними складовими частинами якого є: 
стереофотограмметричний прилад (найчастіше стереокомпаратор), 

ЕОМ, пристрої введення — виведення зображення, координатограф, 

програмне забезпечення для аналітичного розв'язання алгоритмізованих 

фотограмметричних задач. 
en   analytical stereophotogrammetry system  
 
5.87. Фотостереограф – стереофотограмметричний універсальний оптико-

механічний прилад, призначений для опрацювання аеро- або наземних 

фотознімків. 
en photostereograph 
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