


 

 
 
 
 



 

1.Опис навчальної дисципліни (2 курс) 
 
 

Найменування показників 

 
Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
 
 
Кількість кредитів-3 

Галузь знань 
19 – Архітектура та будівництво 

 
 

вибіркова 

Модулів -                 3  
 
 
Спеціальність 193 — Геодезія та 
землеустрій 

Рік підготовки: 
Змістових модулів- 3 1-й 1-й 
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання_________ 

 
Семестр  

  2-й 1-й 2-й 

  

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних —2  
самостійної роботи студента - 4 

Ступінь здобувача вищої освіти 
“Магістр” 

 14 год 4год  

Практичні, семінарські 

 16год 2 год 2 год 

 Лабораторні 

год год 

Самостійна робота 
год год 

Індивідуальні завдання 
год  КР  

10год 
Вид контролю:  

залік залік 
 
Примітка:  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 
    для денної форми навчання — 30/60 
    для заочної форми навчання — 8/82 
 
 

 

 
 

 



 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

         Основною метою вивчення дисципліни є  формування у майбутніх  спеціалістів 

знань основних положень та визначень у сфері метрології та стандартизації, прийнятих в 

державі; міжнародних одиниць вимірювання фізичних величин та їх похідних; про 

установлені правила передач одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів 

вимірювання; мати уяву про державну та міжнародну метрологію та стандартизацію в 

геодезії. 

         Завданням  дисципліни є набуття студентами теоретичних та практичних знань з 

метрології і стандартизації, як науки загалом; міжнародної системи одиниць; оцінювання 

точності і похибок вимірювань; складання і використання формулярів і журналів 

технічного стану і експлуатації засобів топографо-геодезичного забезпечення; складання 

документації із геодезії, процесів та послуг. 

        В результаті вивчення дисципліни у студентів формуються фахові (спеціальні) 

компетентності: 

       -  Знання основних нормативно- правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в  

професійній діяльності. 

- Знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення та 

правил експлуатації геодезичного, фотограмметричного, навігаційного 

устаткування та обладнання. 

     -  Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у 

модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, та комплексів, зокрема з метою  

підвищення їх ефективності та точності.  

   

3.Результати навчання. 

    Програмні результати вивчення дисципліни “Метрологія та стандартизація в геодезії”: 

- знати і застосовувати основні положення державних стандартів в галузі геодезії, 

картографії та землеустрої; 

- вміти формулювати та розв'язувати метрологічні задачі в геодезії; 

- оцінювати достовірність,правильність і точність вимірювань при виконанні 

геодезичних робіт; 

- використовувати результати геодезичних вимірювань в практичній діяльності. 

 

 

 



 

4. Програма навчальної дисципліни 

 
Теми змістових модулів, лекцій, орієнтовний перелік питань 

 

 
Література  

1 2 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1.1. Актуальні завдання сучасної метрології. 

1. Загальне поняття про метрологію. 

2. Основні метрологічні поняття і терміни. 

3. Метрологічне забезпечення виробництва в геодезії. 

[1] 
[8] 

Тема 1. 2. Державна метрологічна система. 

1. Основні напрями метрологічної діяльності. 

2. Уніфікація одиниць вимірювання. 

[1] 
[8] 

Тема 1.3. Система одиниць фізичних величин. 

1. Метрична система мір. 

2. Міжнародна система одиниць СІ. 

3. ДСТУ 3651, 0 – 97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. 

[1] 
[8] 

[14] 
[17] 

Змістовий модуль 2. 
Тема 2.1.Науково-теоретичні основи стандартизації 

1. Стислий історичний огляд розвитку стандартизації. 

2. Основні поняття і терміни в галузі стандартизації. 

3. Стандарт, технічні умови,керівний нормативний документ. 

[1] 
[14] 

 

Тема 2.2.Класифікація стандартів. 

1 Види і категорії стандартів. 

2 Державні, галузеві стандарти, стандарти підприємства. 

3. Показники стандартизації 

[12] 
 

Тема 2.3.Методичні засади стандартизації. 

1  Принципи стандартизації 

     2     Методичні основи стандартизації 

 

[12] 
 

Змістовий модуль 3. 
Тема 3.1.Види вимірювань в геодезії. 

    1. Лінійні та кутові вимірювання. Вимірювання перевищень. 

    2. Розвиток теоретичної бази вимірювань. 

[16] 
 

 

 

 



 

5.Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

 

Кількість годин 
Денна  Заочна  

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1. 

1.1. Ррозв'язування метрологічних задач 2  

1.2. Дослідження утворення похідних одиниць систем СІ. 2 2 

 Модульна контрольна робота №1 2  

 Разом за змістовим модулем 1 6 2 

Змістовий модуль 2. 

2.1. Вивчення основ сертифікації та управління якістю. 2  

2.2. Вивчення правил та порядок проведення сертифікації 2  

 Модульна контрольна робота №2 2  

 Разом за змістовим модулем 2 6  

Змістовий модуль 3. 

3.1. Оформлення геодезичних графічних матеріалів 2 2 

3.2. Оформлення геодезичних тестових матеріалів 1  

 Модульна контрольна робота №3 1  

 Разом за змістовим модулем 3 4 2 

 Разом за дисципліну 16 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових модулів і тем  
Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
усьо 
го 

л лаб 
 

інд с.р. 
 

 л лаб 
 

інд с.р. 
 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 
Змістовий  модуль 1. Метрологія в системі стандартизації. 

1.1. Актуальні завдання сучасної метрології. 12 2 2 8  13 2   11 

1.2. Державна метрологічна система. 12 2 2 8  14  2  12 

1.3.Система одиниць фізичних величин 
 

12 2 2 8  12    12 

Разом за змістовим модулем 1 36 6 6 24  39 2 2  35 
Змістовий  модуль 2. Державна система стандартизації 

2.1.Науково-теоретичні основи стандартизації 14 2 2 10  16 2   14 
2.2.Кваліфікація стандартів 14 2 2 10  12    12 
2.3. Методичні засади стандартизації 14 2 2 10  10    10 

Разом за змістовим модулем 2 42 6 6 30  38 2   36 

Змістовий  модуль 3. Допуски при виконанні геодезичниї робіт 
3.1.Види вимірювань в геодезії   8 2 4 2  11  2  11 

Разом за змістовим модулем 3   8 2 4 2  11  2  11 
Разом за дисципліну 90 14 16 60  30 4 4  82 

 
 
 
 





 

7.Самостійна робота 

       Під час вивчення навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація і сертифікація” 

студенти мають самостійно опрацювати такі нормативно-правові акти. 

    Модуль 1. Метрологія 

1. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”. 

2. Закон України “Про забезпечення єдності вимірювань”. 

3. ДСТУ 2681 – 94  Метрологія. Терміни та визначення. 

4. ДСТУ 2708 – 94 Метрологія. Метрологічне забезпечення. Основні 

положення. 

5. ДСТУ 2708 – 94 Метрологія. Повірка засобів вимірювання. 

      Модуль 2. Стандартизація і сертифікація. 

6. Закон України “Про сертифікацію” 

7. ДСТУ 1.0 – 93 Державна система стандартизації України. Основні 

положення. 

8. ДСТУ 1.1 – 2001 Стандартизація та сумісні види діяльності. Терміни та 

визначення основних понять. 

9. ДСТУ 1.3 – 93 Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, 

узгодження, затвердження, позначення та реєстрація технічних умов. 

 

8.Орієнтовний перелік індивідуальних завдань 

       Виконання студентами індивідуальних завдань із навчальної дисципліни “Метрологія, 

стандартизація і сертифікація” передбачає написання рефератів і виконання описових 

завдань, орієнтовні теми яких наведено нижче. 

1. Об'єкти стандартизації у землевпорядкуванні. 

2. Особливості національних та галузевих стандартів і нормативних документів у 

землеустрої та охороні земель. 

3. Особливості національних та галузевих стандартів і нормативних документів у 

сфері сталого землекористування та державного земельного кадастру. 

4. Класифікація землевпорядної документації та проектів і особливості її 

стандартизації. 

5. Поняття і зміст національних та галузевих стандартів і нормативних документів у 

землеустрої та охороні земель. 

6. Поняття і зміст національних та галузевих стандартів і нормативних документів у 

сфері сталого землекористування та державного земельного кадастру. 



 

7. Призначення національних та галузевих стандартів і нормативних документів у 

землеустрої та охороні земель. 

8. Призначення національних та галузевих стандартів і нормативних документів у 

сфері сталого землекористування та державного земельного кадастру. 

9. Види галузевих стандартів і нормативних документів у землеустрої та охороні 

земель України, їх сутність. 

10. Поняття стандартів і нормативних документів у землеустрої та охороні земель. 

Суб'єкти стандартизації і нормування у землеустрої та охороні земель. 

11. Принципи стандартизації і нормування у сфері сталого землекористування та 

державного земельного кадастру. 

12. Охарактеризуйте особливості стандартизації і нормування у землеустрої та охороні 

земель. 

13. Роль і значення стандартів і нормативних документів у сфері сталого 

землекористування та державного земельного кадастру в землевпорядному 

проектуванні. 

14. Роль і значення стандартів з охорони довкілля. 

15. Завдання стандартизації. 

16. Основні пріоритети Державної системи стандартизації. 

17. Суб'єкти стандартизації у землевпорядкуванні. 

18. Загальні відомості про метрологію. 

19. Структура та функції метрологічної служби України та її міжнародне 

співробітництво. 

20. Державний нагляд за дотриманням стандартів. 

21. Міжгалузеві системи стандартизації. 

22. Єдина система конструкторської докуметації. 

23. Єдина система технічної докуметації. 

24. Вимоги і порядок оформлення текстових, графічних, ілюстративних матеріалів у 

землевпорядному виробництві. 

25. Ділові папери. Уніфікація форм і текстів ділових паперів. 

26. Основні, додаткові і похідні одиниці СІ. 

27. Види засобів вимірювань. 

28. Похибки в геодезичних вимірюваннях і шляхи запобігання їм. 

29. Похибки засобів вимірювання. 

30. Взаємодія метрологічних організацій і організацій із стандартизації. 

31. Міжнародні метрологічні організації. 



 

9.Методи навчання 

  Методи навчання — це способи спільної роботи викладача і студентів, спрямовані на 

засвоєння студентами теоретичних знань, придбання практичних навичок і умінь, 

розвиток у них пізнавальних здібностей, формування високих моральних, ділових та 

професійних якостей. 

      При проведені лекційних і лабораторних робіт з дисципліни “Метрологія та 

стандартизація в геодезії” застосовують словесні, іноваційні, наочні та практичні методи 

навчання, які приведені в схемі 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.Форма підсумкового контролю успішності навчання 

     Якість зосвоєння змісту навчальної дисципліни оцінюється за 100-бальною шкалою з 

наступним  переведенням у національну шкалу (чотирибальну – “відмінно”, “добре”, 

“задовільно”, незадовільно” чи вербальну – “зараховано”, “незараховано”) та шкалу  

ЕКТС згідно з таблицею 1. 

Шкала оцінювання  
                                                                                                             Таблиця 1 

Оцінки (бали) за шкалою університету Підсумкова оцінка з 
дисципліни за діючою 
національною шкалою 

Тестовий контроль Бали за поточний  
контроль, письмову 
роботу, підсумковий 
контроль 

 
Умовна оцінка Відсоток 

правильних 
відповідей 

 
Бали 

100 100 100  5+  
5 

“відмінно” 
95-99 95-99 95-99 5 
90-94 90-94 90-94  5- 
85-89 85-89 85-89   4+  

4 
“добре” 

80-84 80-84 80-84 4 
75-79 75-79 75-79  4- 
70-74 70-74 70-74  3+  

3 
“задовільно 

65-69 65-69 65-69 3 
60-64 60-64 60-64  3- 
0-59 0-59 0-59 2 2 

“незадовільно 
  60-100  Зараховано 

       Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії 

оцінювання наведена в таблиці 2 

      Оцінювання знань студентів з дисципліни “Метрологія та стандартизація в геодезії” 

здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролів, які передбачені 

“Положенням про систему оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в 

ОДАУ” 

      Поточний контроль – це оцінка роботи студентів за всіма видами аудиторних занять та 

самостійної роботи, яка відображає навчальні досягнення студентів в освоєнні 

програмного матеріалу дисципліни. 

Поточний контроль проводиться у формі:комп'ютерного тестування, 

усного опитування або письмового експрес-контролю на лабораторно-практичних 

заняттях, виконання та захисту лабораторних робіт, опрацювання  завдань в робочих 

зошитах, підготовки статей, презентацій, доповідей на конференціях, написання рефератів 

та інш, підготовка конспектів навчальних чи наукових тем. 

      Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється шляхом виставлення в 

журналі обліку роботи викладача оцінок, отриманих студентами за кожний зарахований 

вид роботи, згідно із робочою програмою дисципліни. 



 

Результати поточного контролю враховуються викладачем при визначенні підсумкової 

оцінки за модуль. 

       Модульний контроль  це перевірка знань студентів після вивчення логічно завершеної 

частини навчальної програми (модуля). Модульний контроль  проводиться за розкладом 

аудиторних занять за: 

- тестами в електронному варіанті; 

- в письмовій формі з вирішенням ситуаційної задачі чи практичного завдання. 

Форму проведення модульного  контролю визначається  рішенням кафедри на якій 

ведеться дана дисципліна. 

      До модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали 

індивідуальний навчальний план, тобто передбачені в конкретному змістовому модулі всі 

види навчальної роботи. 

      Бал за модуль розраховується з урахуванням балів за поточний контроль і модульну 

контрольну роботу.  

Оцінювання поточного та модульного контролів здійснюється за 100 

бальною шкалою з подальшим переведенням у національну шкалу і шкалу ЕКТС.   

       Модуль за який студент отримав від 0 до 59 балів із 100 можливих 

підлягає перездачі (один раз). Перездача модулів з метою підвищення позитивної оцінки 

дозволяється один раз. 

       За навчальним планом підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у формі 

заліку, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу оцінюється на підставі 

результатів модульного контролю. Присутність здобувача вищої освіти при виставлені 

семестрового заліку не обов'язкова. 
      Складання заліку завершується до початку екзаменаційної сесії. Додаткових 

контрольних заходів щодо прийому заліку не допускається. 

        Результати заліку оцінюються за 100-бальною шкалою, яка відповідає національній 

шкалі - “зараховано”, “незараховано” та шкалі ЕКТС. 

      Студент не отримує залік, якщо кількість балів, одержаних з будь-якого модуля з 

дисципліни у семестрі менше 60 балів. 

 
Засоби діагностики успішності навчання проводяться у відповідності з табл.2 

 



 

Таблиця 2.Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критеріями оцінювання 
Сума балів 
за 100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка в 
ЕСТS 

Значен 
ня оцінки 
ЕСТS  

 Рівень компетент 
ності 

Оцінка за 
національною шкалою 
екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 7 
90-100 А Відмін 

но 
Студент виявляє особливі творчі здібності , вміє самостійно 
здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 
аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і 
нахили. 
 

Високий 
(творчий) 

відмінно  зарахован
о 

82-89 В дуже 
добре 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 
його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких 
незначна. 
 

Достатній  
(конструктивно 

варіативний) 

добре  

74-81 С добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно 
застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок. 
 

Середній 
(репродуктивний) 

Задовіль 
но 

 

64-73 D задовільн
о 

Студент віідтворює значну частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання  і розуміння основних положен; з допомогою 
викладача може аналізуваити навчальний матеріал, виправляти 
помилки, серед яких є значна кількість суттєвих 
 

   

60-63 Е достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищого за 
початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному 
рівні. 
 

   



 

1 2 3 4 
35-59 FХ незадовіл

ьно з мож 
ливістю 
повторно
го 
складан 
ня семес 
трового 
контролю 

Студент володіє  матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину навчального матеріалу 

1-34 F Незадовіл
ьно з обо 
в'язковим 
повторни
м вивчен 
ням 
заліко 
вого 
кредиту 

Студент володіє  матеріалом на рівні елементарного розпізнавання 
і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів 
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