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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
*
 7  

Галузь знань 

19 Архітектура та 

будівництво 
(шифр і назва) 

Обов’язкова навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін професійної 

підготовки Спеціальність 

193 Геодезія та 

землеустрій 
(шифр і назва) 

 

Модулів –          1 
                  (кількість семестрів) 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання        КР 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 
Освітньо-професійна 

програма 

Геодезія та землеустрій Загальна кількість 

годин – 210 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

36 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

34 год. 10 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

140 год. 190 год. 

 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0,1 

 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

«Математична обробка геодезичних вимірів та основи метрології і 

стандартизації» – навчальна дисципліна, має на меті ознайомлення студентів з 

теорією похибок вимірів, порядком обробки геодезичних вимірів, способами 

зрівнювання геодезичних мереж, основних положень та визначень у сфері 

метрології та стандартизації прийнятих в Україні, міжнародних одиниць 

вимірювання фізичних величин та їх похідних, про установлені правила 

передач одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювань; 

мати загальну уяву про державну та міжнародну метрологію та стандартизацію, 

діяльність їх служб, нормативну базу та їх зв’язок у комплексному управлінні 

якістю продукції. 

Завдання вивчення дисципліни – засвоєння студентами знань щодо цілей, 

завдань, методики та порядку виконання математичної обробки геодезичних 

вимірів. метрологічного забезпечення та системи стандартизації. 

 Згідно освітньо-професійної програми, навчальна дисципліна має на меті 

сформувати та розвинути наступні компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

ЗК 2 Знання та розуміння області геодезії та землеустрою 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність застосовувати знання і розуміння основних теорій, методів, 

принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою 

ФК 6 Здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в 

галузі геодезії та землеустрою 

ФК 11 Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі 

геодезії та землеустрою  

ФК 12 Здатність аналізувати та вміти враховувати основні джерела похибок для 

підвищення точності виконання геодезичних, землевпорядних та кадастрових 

робіт 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання 

нерухомості і земельного кадастру 

ПРН 4 Застосовувати методи і технології створення державних геодезичних 

мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань 

місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, 

проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, 

промислових та сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних 

наземних і аерокосмічних методів 

ПРН 6. Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань 
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ПРН 9 Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і 

кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних 

ПРН 15 Знати та розуміти область геодезії та землеустрою 

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; 

- 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. 

 

3. Програма 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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Елементи 

теорії 

ймовірностей 

22 6 6  10 24 2 2  20 

Тема 2. Елементи 

математичної 

статистики 

20 6 4  10 17 1 1  15 

Тема 3. 

Параметричний 

спосіб 

вирівнювання 

18 4 4  10 17 1 1  15 

Тема 4. 

Корелатний 

спосіб 

вирівнювання 

18 4 4  10 17 1 1  15 

Тема 5. 

Комбінований 

спосіб 

вимірювання 

18 4 4  10 17 1 1  15 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

96 24 22  50 92 6 6  80 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Державна 

система 

стандартизації 

32 6 6  20 29 2 2  25 

Тема 7. 

Метрологія в 

системі 

стандартизації 

32 6 6  20 29 2 2  25 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

64 12 12  40 58 4 4  50 

ІНДЗ (КР) 50    50 60    60 

Семестровий 

контроль 

(диференційовани

й залік) 

          

Усього годин 210 36 34  140 210 10 10  190 
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5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

 Усього    

 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Числові характеристики випадкових величин. 4 1 

2 Закони розподілу випадкових величин. 4 1 

3 Розподіл статистичних рядів. 4 1 

4 Математична обробка ряду рівноточних вимірів. 6 2 

5 Математична обробка ряду нерівноточних вимірів.. 6 2 

6 Статистичний аналіз точності виготовлення геометричних 

параметрів. 

4 1 

7 Визначення допусків різними способами. 6 2 

 Усього  34 10 

 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

 Усього    

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Елементи теорії ймовірностей 10 20 

2 Тема 2. Елементи математичної статистики 10 15 

3 Тема 3. Параметричний спосіб вирівнювання 10 15 

4 Тема 4. Корелатний спосіб вирівнювання 10 15 

5 Тема 5. Комбінований спосіб вимірювання 10 15 

6 Тема 6. Державна система стандартизації 20 25 

7 Тема 7. Метрологія в системі стандартизації 20 25 

8 Усього забезпечення аудиторних занять
*
 90 130 

9 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р) 50 60 

10 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  140 190 

Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи 
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9. Методи навчання 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни «Математична 

обробка геодезичних вимірів та основи метрології і стандартизації» 

передбачається на лекціях та в результаті самостійного доопрацювання й 

вивчення тем за підручниками й посібниками. Практичні навики студентів із 

геодезії формуються на практичних заняттях.  

Студент, який запізнився на заняття більш ніж на 15 хвилин, до заняття не 

допускається. 

 

10. Методи контролю 
 

Усне опитування, поточний контроль, диференційований залік. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Залік 

 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7    

Лекції 2 1 1 1 1 2 2   10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

6 4 4 4 4 4 4   30 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

10 9 7 7 7 10 10   60 

опитування          

ін.види 

поточн. 

контр. 

         

Усього 18 14 12 12 12 16 16   100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми  
 

Курсова робота 

 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 50 до 10 до 40 100 

Примітка: 

Критерії оцінювання розробляються викладачем особисто, згідно з Положенням про 

проведення поточного та семестрового контролю  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять. 

2. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

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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Допоміжна 

1. Видуев Н. Г., Григоренко А. Г. Математична обробка геодезичних 

вимірювань. К., 1978. 193 с. 

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

України, 1994. 65 с. 

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

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

с.  

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

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

 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
ДСТУ, ДБН, інтернет-ресурси. 


