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ВСТУП 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Математична 

обробка геодезичних вимірів та основи метрології і стандартизації» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми 

«Геодезія та землеустрій». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності появи 

похибок геодезичних вимірювань, методи зменшення їх впливу, методи 

обробки результатів вимірювань, способи зрівнювання геодезичних мереж, 

метрологічні стандарти. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї 

дисципліни – «Вища математика», «Фізика», «Геодезія»; дисципліни, вивчення 

яких спирається на цю дисципліну – «Архітектура», «Картографія», 

«Планування поселень та вулично-дорожня мережа», «Організація і управління 

геодезичним виробництвом», «Вища геодезія» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Математична обробка геодезичних вимірів. 

2. Метрологія і стандартизація. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Математична обробка 

геодезичних вимірів та основи метрології і стандартизації» є ознайомлення 

студентів з теорією похибок вимірювань, порядком обробки результатів 

геодезичних вимірювань, способами зрівнювання геодезичних мереж та 

системою метрологічного забезпечення і стандартизації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Математична обробка 

геодезичних вимірів та основи метрології і стандартизації» є набуття 

студентами практичних навичок щодо обробки результатів геодезичних 

вимірювань, засвоєння методу найменших квадратів і способів зрівнювання 

геодезичних мереж та у застосуванні системи метрологічного забезпечення і 

стандартизації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- розповсюджені закони розподілу випадкових величин, у тому числі 

нормальний закон (Гауса); 

- основні положення вибіркового методу; 

- основи теорії похибок вимірювань; 

- прийоми математичної обробки результатів геодезичних вимірювань; 

- основи методу найменших квадратів; 

- оцінку точності результатів геодезичних вимірювань; 

- способи зрівнювання геодезичних мереж; 

- методи і засоби вимірювань; 

- еталони і зразкові засоби вимірювання; 

- державну і міжнародну стандартизацію; 

- системи управління якістю продукції; 
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- основну нормативну документацію. 

уміти: 

- визначати характеристики законів розподілу випадкових величин; 

- проводити математичну обробку результатів геодезичних вимірювань; 

- виконувати зрівнювання геодезичних мереж; 

- застосовувати систему одиниць фізичних величин; 

- користуватися нормативними документами; 

- визначати допуски геодезичних і будівельно-монтажних робіт; 

- розраховувати розмірні ланцюги. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Елементи теорії ймовірностей. 

Тема 2. Елементи математичної статистики. 

Тема 3. Параметричний спосіб вирівнювання. 

Тема 4. Корелатний спосіб вирівнювання. 

Тема 5. Комбінований спосіб вимірювання. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Державна система стандартизації. 

Тема 7. Метрологія в системі стандартизації. 

 

3. Рекомендована література 

1. Большаков В. Д., Гайдаев П.А. Теория математической обработки 

математических измерений. М., 1977. 367 с. 

2. Большаков В. Д. , Маркузе Ю. И. Практикум по теории математической 

обработки математических измерений. М., 1984. 315 с. 

3. Большаков В. Д., Маркузе Ю. И., Голубев В. В. Уравнивание 

геодезических построєний. М., 1989. 222 с. 

4. Войтенко С. П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія 

похибок вимірів. К., 2003. 216 с. 

5. Пічугін С. Ф. Математична обробка геодезичних вимірів. Полтава, 2006. 

168 с. 

6. Скейвалас И. М. Математическая обработка геодезических измерений. 

М., 1991. 293 с. 

7. Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій/ О.В.Голуб.-Рівне:УДАВГ, 

1996.- 70 с. 

8. Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація: Підручник.-К.: Либідь, 1997.- 

192 с. 

9. Хохлов Г.П., Хохлов О.Г. Теорія і практика розрахунку й оцінки точності 

інженерно-геодезичних вимірювань: Монографія. – Кременчук: КрНу, 

2017. – 324 с. 
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10. Видуев Н. Г., Григоренко А. Г. Математична обробка геодезичних 

вимірювань. К., 1978. 193 с. 

11. Геодезія. Терміни та визначення. ДСТУ 2393-94. К.: Держстандарт 

України, 1994. 65 с. 

12. Лесных Н. Б. Метод наименьших квадратов на примерах уравнивания 

полигонометрических сетей: монография. Новосибирск: СГГА, 2007. 160 

с.  

13. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у 

машинобудуванні: Навч. посібник.-Львів: Світ, 2003.-328 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

диференційований залік 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання комплекти тестів 

 


