


 



1. Мета дисципліни – формування базових знань про сучасні методи й прийоми оброблення 

результатів вимірів, класифікацію і основні характеристиками вимірів та вимірювальної 

техніки, розуміння студентами факту, що результати вимірів, похибок надійність яких 

невідома, не лише безкорисна, але й шкідлива, так як вони можуть представляти не 

інформацію про фізичний об’єкт, а дезінформацію про нього; формулювання сучасного 

підходу до метрологічних задач, а також належних практичних навичок у професійній та 

соціальній діяльності. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 

1. Успішне опанування курсу «Математика. Теорія ймовірності», «Геодезія». 

2. Знання теоретичних основ наук про вимірювання та математичну обробку вимірювань: 

класифікацію вимірів та вимірювальних приладів. 

3. Володіння елементарними навичками математичного аналізу. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс навчальної дисципліни розраховано на вивчення основних теоретичних відомостей з 

метрології та стандартизації студентами напряму геодезія, картографія та землеустрій; 

надається аналіз похибок фізичних величин, класифікацію засобів вимірювальної техніки та  

еталонів до вимірювання, відомості про державну та міжнародну стандартизацію та 

сертифікацію, а також основний перелік стандартів термінів та визначень, що діють у 

картографічній та топографо-геодезичній сфері. 

Дисципліна складається з двох змістових модулів. 

Перший присвячено ознайомленню з основними поняттями в метрології та структурою 

метрологічних організацій. Викладаються основні відомості про фізичні величини та їх 

одиниці, принципи та методи вимірювання, похибки вимірювань фізичних величин, засоби 

вимірювальної техніки  та їх похибки, еталони фізичних величин. 

Другий модуль розкриває особливості проведення державної системи стандартизації та 

стандартизації в геодезії, землеустрою та кадастру, а також основи сертифікації. 

 
4. Завдання (навчальні цілі) полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо 

наукового сприйняття процесу вимірювань. У результаті вивчення дисципліни студенти по- 

винні засвоїти класифікацію вимірювань, принципи та методи вимірювань фізичних вели- 

чин, навчитися розрізняти істинне значення та результати вимірювань фізичних величин, об- 

числювати похибки та відкориговувати результати вимірювань, визначити причини виник- 

нення похибок вимірювань фізичних величин зокрема: 

1) ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами вимірювання як процесу 

порівняння; 

2) навчити правильно застосовувати методичний підхід при визначенні причин виник- 

нення похибок вимірювань фізичних величин; 

3) виробити навички розрізняти знаки відповідності стандартам національної системи 

сертифікації; 

4)  сформувати вміння застосовувати системний підхід при вивченні основних 

теоретичних положень курсу. 

 

Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 

компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою 



«Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами 

таких компетентностей та відповідно програмних результатів: 

 
ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК5 здатність використання ін- 

формаційних технологій; ЗК6 здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати 

можливість навчання впродовж життя. 

 
ФК1 здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, 

технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою; ФК3 здатність використовувати знання з 

загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх 

теорії, принципи та технічні підходи; ФК4 здатність проводити польові, дистанційні і 

камеральні дослідження в галузі геодезії та землеустрою; ФК8 здатність самостійно збирати, 

обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних умовах; 

ФК11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та 

землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 

 
ПРН5 використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її 

систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого 

завдання; ПРН15 Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології; ПРН18 Виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної 

інформації; ПРН21 Демонструвати прагнення до збереження навколишнього середовища, 

діяти професійно, безпечно та толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в різних 

природних, соціально-економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи природне та 

культурне різноманіття географічного середовища. 

 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

та пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

 
Відсоток у 
підсумков 
ій оцінці з 
дисциплін 

и 

 
Код 

 
Результат навчання 

1.1 Предмет курсу. Визначення, задачі 
метрології і стандартизації. 

лекція,  5% 

 С т р у к т у р у М і ж н а р о д н и х т а    

 державних метрологічних організацій    

1.2 Основні поняття про вимірювання 
фізичних величин та на які групи 

лекція  5% 

 поділяють фізичні величини    

1.3 Класифікацію вимірювань, принципи 
та методи вимірювань фізичних 

лекція  5% 

 величин  виконання  

практичних 
робіт, 

виконання 

1.4 Загальні поняття про еталони, їх 
призначення та класифікацію 

лекція 5% 



1.5 Складові частини Держстандарту 
України, а саме: Державна служба 
єдиного часу   та   еталонних   частот 
з а г а л ь н о г е о г р а ф і ч н и х к а р т ; 
Державна служба стандартних зразків 
складу і властивостей речовин та 
мат е р і а л і в ; Д е р ж а в н а с л ужб а 
стандартних довідкових даних про 
фізичні сталі та властивості речовин і 
матеріалів 

лекція самостійної 
роботи, 
модульна 

контрольна 
робота, 

залік 

5% 

1.6 Категорії,  види  стандартів  та 
нормативних документів. Основні 
терміни та визначення в геодезії 
(ДСТУ 2393-94), фотограмметрії 
(ДСТУ 2685-94) та картографічній 
галузі (ДСТУ 2757-94) 

лекція 5% 

2.1 Проводити дослідження, оцінку 
точності засобу вимірювальної  
техніки (ЗВТ) 

 

 

 

 

 

 
практичне заняття 

 

 
виконання 

практичних 
робіт, 

виконання 
самостійної 

роботи, 
модульна 

контрольна 
робота, 

залік 

 

 

 

 

 

 
50% 

2.2 Обчислювати похибки вимірювань 
фізичних величин 

2.3 В ід к ор и г  ов  ув  а ти ре з уль  т а ти  
вимірювань 

2.4 Розрізняти  знаки  відповідності  
стандартам національної системи 
сертифікації, а також розрізняти 
знаки  відповідності стандартам 
міжнародної системи сертифікації 

3.1 Вироблення у студентів практичних 
навиків   проведення   дослідження   з 
о ц і н к и т о ч н о с т і з а с о б і в 
вимірювальної техніки, обчислення 
похибок   вимірювань  фізичних  
в е л и ч и н , р о з р і з н я т и з н а к и 
відповідності та використовувати 
державні та міжнародні стандарти у 
фаховій роботі. 

 

 
 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота, дискусія 

 

 
виконання 

прпактичних 

робіт, 

залік 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

6.  Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 
 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

 
Програмні результати навчання (назва) 

 

1. 
1 

 

1. 
2 

 

1. 
3 

 

1. 
4 

 

1. 
5 

 
1. 

6 

 
2. 

1 

 
2. 

2 

 
2. 

3 

2. 

4 

3. 

1 



ПРН5 використовувати методи збирання інформації в 

галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і 

класифікації відповідно до поставленого проектного 

або виробничого завдання; 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

     

ПРН15 Демонструвати вміння використовувати 

інформаційні і комунікаційні технології; 

       

+ 

 

+ 
   

+ 

ПРН18 Виконувати пошук та опрацювання різних 

джерел географічної інформації; 

       

+ 

 

+ 

 

+ 
  

ПРН21 Демонструвати прагнення до збереження 

навколишнього середовища, діяти професійно, 

безпечно та толерантно, у складних форс-мажорних 

обставинах,  в різних природних,  соціально- 

економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи 

природне та культурне різноманіття географічного 

середовища. 

 

 

 
+ 

    

 

 
+ 

     

 

 
+ 

 

 

 

 

 
 

7. Схема формування оцінки: 

1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами виконання практичних, самостійних, модульних 

контрольних робіт та заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні наступна: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.4, 2.1, 2.2 – 10 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.5–1.6, 2.3 – 10 балів. 

3. Практичні роботи: РН 1.4 – 3.1 – 30 балів. 

4. Самостійна робота: РН 1.1 – 1.6 – 10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

 Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими ре- 

зультатами навчання 60 балів і заліку 40 балів. Оцінки нижче мінімального порогового 

рівня до підсумкової оцінки не додаються. 
 Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зара- 

ховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт і модульних контрольних робіт. 

2.     Організація оцінювання. 

 
Оцінювання за формами контролю: 

 

 
Форма оцінювання 

 

ЗМ1 

 
ЗМ 2 



 
Min - 20 балів Max - 30 балів Min - 20 балів Max – 30 балів 

М о д у л ь н а 
контрольна робота 

„2” х 3 = 9 „5” х 3 = 15 „2” х 3 = 9 „5” х 3 = 15 

К о н т р о л ь 
практичних робіт 

„7” х 1 = 7 „10” х 1 = 10 „7” х 1 = 7 „10” х 1 = 10 

К о н т р о л ь 
самостійної роботи 

„4” х 1 = 4 „5” х 1 = 5 „4” х 1 = 4 „5” х 1 = 5 

 
 

 

 

 

 

 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 20 20 20 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 
 

 

 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять 
 

 

 
 

 
№ 

п/п 

 

Назва теми* 

Кількість годин 

 

лекції 

 

практичні 
самостійн 
а робота 

Частина 1. Метрологія – наука про вимірювання. 

 
1 

Вступ. 

Тема 1. Основні поняття та визначення в 

метрології. Метрологічні організації. 

 
2 

 
2 

 

2 Тема 2. Фізичні величини та їх одиниці. 2 2 
 

3 Тема 3. Принципи та методи вимірювання. 2 2  

 

4 
Тема 4. Похибки вимірювань фізичних 

величин. 

 

2 
 

2 
 

 

5 
Тема 5. Засоби вимірювальної техніки та 

похибки. 

 

2 
 

2 
 

 
6 

* Розподіл метрологічних функцій: 

законодавча, теоретична, матеріально- 

технічна метрологія. 

   
12 

7 Модульна контрольна робота 1    

Частина 2. Еталони фізичних величин. Державна система стандартизації. 

 

8 
Тема 6. Еталони фізичних величин.  

2 
 

2 
 

 
9 

Тема 7. Державна система стандартизації 

України та основи сертифікації. 

Стандартизація у сфері ДЗК. 

 
2 

 
2 

 

 

10 
*Законодавчо-нормативна документація за 

галузевим спрямуванням 

   

11 Модульна контрольна робота 2   
20 

 ВСЬОГО 14 14 32 

 

* теми, винесені на самостійне вивчення 

 
Загальний обсяг 60 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Самостійна робота - 32 год.
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Часопис картографії: Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – Вип. 19. – С. 22-36. 

 

ЗУ, стандарти 
 

9. Аерокосмічне знімання. Терміни та визначення (ДСТУ 2686-94). Держстандарт України, Київ, 
1995р. 

10. Геодезія. Терміни та визначення (ДСТУ 2393-94). Держстандарт України, Київ, 1995р. 
11. Картографія. Терміни та визначення (ДСТУ 2757-94). Держстандарт України, Київ, 1996р. 
12. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. 

ДСТУ 3215–95. – К.: Держстандарт України, 1998. 
13. Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення. ДСТУ 

3400–96. – К.: Держстандарт України, 1998. 
14. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної систе- 

ми одиниць. Основні положення, назви та позначення. ДСТУ 3651.1–97. – К.: Держстандарт 
України, 1998. 

15. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної систе- 
ми одиниць. Основні положення, назви та позначення. ДСТУ 3651.1–97. - К.: Держстандарт 
України, 1998. 

16. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні поло- 
ження, назви та позначення. ДСТУ 3651.1–97. – К.: Держстандарт України, 1998. 

17. Метрологія. Терміни та визначення. ДСТУ 2681–94. - К.: Держстандарт, 1994. – 50 с. 
18. Метрологія. Типове положення про відомчі метрологічні служби. Р 50–060–95. – К.: Держстан- 

дарт України, 1998. 
19. Повірка засобів вимірювання. Організація і порядок проведення. ДСТУ 2708–94. – К.: Держстан- 

дарт України, 1998. 
20. Прилади геодезичні. Терміни та визначення. ДСТУ 2402–94. – К.: Держстандарт України, 1995. 
21. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України УК № 54–55 від 21.03.98 р. 
22. Про стандартизацію: Закон України УК № 2408-ІІІ від 17.05.2001 р. 
23. Фотограмметрія. Терміни та визначення (ДСТУ 2685-94). Держстандарт України, Київ, 1995р. 

 

 
 


	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	7. Схема формування оцінки:
	- семестрове оцінювання:
	2.     Організація оцінювання.
	Шкала відповідності
	Основна

