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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомлять із основами 

теорії вимірювань, одиницями фізичних величин, перевірочними схемами для 

основних видів вимірювань, принципами організації перевірочних робіт, 

методологією  геодезичних вимірювань. 

Наприклад: вміння виконувати метрологічні повірки основних технічних 

характеристик оптичних і цифрових нівелірів, теодолітів і тахеометрів. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Нормативно-правове-регулювання у 

сфері геодезії та землеустрою; Інженерна геодезія; Геодезичне забезпечення 

будівельно-монтажних робіт; Інженерна геодезія; Інженерна (прикладна) 

фотограмметрія; Проектування і побудова опорних геодезичних мереж; Планування 

та організація геодезичного виробництва. 
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Диференційовані результати навчання: 

знати: 

 - методи і принципи організації повірочних робіт; 

 - засоби метрологічної повірки, калібрування, юстирування і експлуатації 

сучасних геодезичних, приладів та інструментів; 

 - правила проведення метрологічної експертизи документації; 

 - стандарт на державні засоби метрологічних повірок сучасних геодезичних 

інструментів. 

вміти: 

 виконувати метрологічні повірки основних технічних характеристик 

оптичних і цифрових нівелірів, теодолітів і тахеометрів; 

 виконувати збір та систематизацію нормативно-технічної документації 

(ДСТУ) за методами і засобами топографо-геодезичних робіт. 

володіти: 

 методами організації і проведення метрологічної атестації геодезичних 

приладів і систем; 

 методами проведення польових випробувань нових геодезичних, 

астрономічних і гравіметричних приладів; 

 методами дослідження, повірок і експлуатації геодезичних, астрономічних, 

гравіметричних приладів, інструментів і систем.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практ

ичні 

лабора

торні 

самості

йна 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Метрологія в галузі 

1. Об’єкт і предмет метрології. Основні поняття і визначення. 

Метрологічні організації. Фізичні величини та їх одиниці. 

Принципи та методи вимірювання. Похибки вимірювань 

фізичних величин. 

2,0  

 

 

4,0 

- 8,0 

2. Засоби вимірювальної техніки та похибки. 

Еталони фізичних величин.  

2,0 - 10,0 

3. Державна метрологічна служба України.  2,0  

6,0 

 

- 8,0 

4. Система метричних дисциплін в картографії 4,0 - 8,0 

Розділ 2. Стандартизація в галузі 

5. Державна система стандартизації України 4,0  - 8,0 

6. Стандартизація в галузі геодезії, картографії та 

фотограмметрії 

4,0 8,0 - 8,0 

7. Якість продукції та послуг 4,0  

 

6,0 

- 10,0 

8.  Сертифікація. Основні цілі і принципи сертифікації 

геодезичної продукції і послуг. Обов'язкова і добровільна 

сертифікація. Правові основи і процедури проведення 

сертифікації.   

2,0 - 12,0 

 Всього 24 24 - 72 

   

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

 Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Метрологія і стандартизація в галузі» складає 60 балів і 

може бути досягнений з мінімальних та максимальних оцінок наступними засобами 

оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 20 30 
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Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 

40 70 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 
 
 

Розрахунково-графічну роботу передбачено на тему «Оформлення схеми 

організаційного устрою Державної метрологічної служби України». В цій роботі 

розглядається нормативно-технічна документація для вирішення задач 

метрологічного забезпечення топографо-геодезичної діяльності. 

Робота складається із розрахункової та графічної частин. РГР виконується у 

вигляді пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [1-9]. 

 

 
Інформаційне забезпечення 
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