
 

 

 

1 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

 

 
 

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

Математична обробка геодезичних вимірів та основи метрології і 

стандартизації 

Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ 

зі спеціальності 193 – «Геодезія та 

землеустрій»,   

протокол № 1 від 26 серпня 2020 р. 

Затверджено на засіданні кафедри  

геодезії, землевпорядкування та 

кадастру,   

протокол № 1 від 26 серпня 2020 р. 

 

ІІІ (осінній) семестр, 7 кредити ECTS (210 годин), 2020-2021 н.р. 

Освітній ступінь: бакалавр. 

Освітня програма: «Геодезія та землеустрій». 

Форма семестрового контролю – диференційований залік. 

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group. 

Мова викладання: українська. 

  

Лектор: Хохлов Олексій Геннадійович (кандидат технічних наук, доцент).  

Контакти: +38 (096) 960-26-32, e-mail: aghexp@gmail.com 

Консультації: понеділок 13.35-14.30, середа, 10.30-11.50. Розміщення кафедри: 

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21/1, 7-й корпус,  2-й поверх, к. 7217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2020 

 

 

 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group


 

 

 

2 

 

Опис 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. 

 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 

 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 

Практичні заняття 34 

Самостійна робота 140 

Всього годин 210 

 

Теми лекцій 

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. 

Тема 6. Державна система стандартизації. 

Тема 7. Метрологія в системі стандартизації. 

Теми практичних занять 

1. Числові характеристики випадкових величин. 

2. Закони розподілу випадкових величин. 

3. Розподіл статистичних рядів. 

4. Математична обробка ряду рівноточних вимірів. 

5. Математична обробка ряду нерівноточних вимірів. 

6. Статистичний аналіз точності виготовлення геометричних параметрів. 

7. Визначення допусків різними способами. 

 

Індивідуальне завдання 

Курсова робота: «Зрівнювання нівелірної мережі параметричним 

методом». 

 

Методи навчання 

Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, 

спостереження та вимірювання в лабораторних або реальних умовах місцевості 

за визначеним алгоритмом). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна 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. 
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3. Большаков В. Д., Маркузе Ю. И., Голубев В. В. Уравнивание 

геодезических построєний. М., 1989. 222 с. 

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

вимірювань. К., 1978. 193 с. 

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

похибок вимірів. К., 2003. 216 с. 

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

України, 1994. 65 с. 

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

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

с.  

8. Пічугін С. Ф. Математична обробка геодезичних вимірів. Полтава, 

2006. 168 с. 

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

М., 1991. 293 с. 

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

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

11. Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій/ О.В.Голуб.-

Рівне:УДАВГ, 1996.- 70 с. 

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

1997.- 192 с. 

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

точності інженерно-геодезичних вимірювань: Монографія. – Кременчук: 

КрНу, 2017. – 324 с. 

Інформаційні ресурси 

ДСТУ, ДБН, інтернет-ресурси. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Математична обробка геодезичних 

вимірів та основи метрології і стандартизації» потребує:  

 відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно 

із навчальним планом;  

 підготовки до практичних занять;  

 виконання індивідуального завдання (курсова роботи); 

 дотримання вимог академічної доброчесності. 

Розв’язання практичних завдань повинно відповідати визначеним у 

методичних вказівках вимогам, та містити розрахунок із наведенням 

необхідних креслень на підставі індивідуальних вихідних даних за відсутності 

ознак повторюваності та плагіату. На практичних заняттях присутність 

здобувачів вищої освіти є обов’язковою.  

Бали за виконання та захист усіх практичних робіт та курсової роботи, що 

передбачені програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх захисту 

(відповіді на контрольні питання). При цьому максимальним рейтингом 

оцінюється виконання усіх практичних робіт згідно з розкладом занять за 

умови їх захисту. 
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Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Те ж саме стосується й 

студентів, які не змогли з першого разу розв’язати поставлене завдання або 

показали відсутність теоретичних знань з основних питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до усіх учасників навчального процесу, бути уважним та 

дисциплінованим, має дотримуватися санітарно-гігієнічним норм та правил, та 

строків виконання навчальних завдань. 

Всі види завдань студент має вирішувати індивідуально, керуючись 

власними знаннями, уміннями та навичками. За необхідності студент може 

отримати консультації з незрозумілих питань. 

Посилання на всі використані ресурси та літературні джерела (наприклад, 

у курсовій роботі) повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином.  

 

Контрольні заходи  

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль, 

диференційований залік. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Вид занять Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Лекції 6 4 10 

Практичні заняття  20 10 30 

Поточний контроль 30 30 60 

Усього 56 44 100 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX незадовільно (з можливістю повторного складання) 

0–34 F 
незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 


