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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

19 «Виробництво та технології» 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 193 «Геодезія та 

землеустрій»  

Рік підготовки: 

Змістових модулів–4  
2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

3-й 

Лекції 

  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

30 год. 

Практичні, 

семінарські 

30 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна 

робота 

60 год. 

Індивідуальні 

завдання:   год. 

Вид контролю: 

екзамен 

 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50% 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – вивчення правових, організаційних та методичних 

основ стандартизації, метрології та сертифікації. Набуття теоретичних знань та 

практичних навиків з метрологічного забезпечення технологічних процесів 

деревообробних виробництв. 

Завдання дисципліни – ознайомити студентів з основними організаційно-

методичними положеннями державної системи стандартизації та міжнародними 

організаціями в галузі; ознайомитися з організацією метрологічної служби на 

виробництві та з методикою проведення процедури сертифікації та акредитації в 

системі УкрСЕПРО. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен набути такихз 

компетентностей: 

інтегральна – ; 

загальні – 

ЗК 1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

ЗК 2 - знання та розуміння області геодезії та землеустрою; 

ЗК 3 - здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 

ЗК 5 - здатність використання інформаційних технологій; 

ЗК 6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати 

можливість навчання впродовж життя; 

ЗК 7 - здатність працювати як самостійно, так і в команді; 

ЗК 8 - навички забезпечення безпеки життєдіяльності; 

ЗК 10 - визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності 

інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки; 

фахові – 

ФК 1 - здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, 

принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою; 

ФК 2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін - фізики, 

екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння 

використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; 



ФК 3 - здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у 

навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи 

та технічні підходи; 

ФК 4 - здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і 

землеустрою; 

ФК 5 - здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою;  

ФК 6 - здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в 

галузі геодезії та землеустрою; 

ФК 7 - здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, 

геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання; 

ФК 10 - здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати 

польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої; 

ФК 11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціальності. 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Основи метрології. 

Тема 1. Метрологічні організації. Міжнародні метрологічні організації. 

Державні метрологічні організації. 

Тема 2.  Фізичні величини та їх одиниці.  Види фізичних величин. 

Міжнародна система одиниць. 

Тема 3. Принципи та методи вимірювання. Основні поняття про 

вимірювання. Класифікація вимірювань. Принципи та методи вимірювання. 

Тема 4. Похибки вимірювань фізичних величин. Основні поняття та 

похибки вимірювань. 

Тема 5. Засоби вимірювальної техніки та похибки. Засоби вимірювальної 

техніки. Характеристика засобів вимірювальної техніки. Похибки засобів 

вимірювальної техніки. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної 

техніки. Класифікація засобів вимірювальної техніки. 

Тема 6. Еталони фізичних величин. Основні поняття про еталони. 

Класифікація еталонів. Еталон одиниці довжини – метр. Еталон одиниці маси – 

кілограм. Еталон одиниці часу – секунда. Еталон одиниці сили електричного 

струму – ампер. Еталон одиниці температури – кельвін. Еталон одиниці сили 

світла – кандела.  

Змістовний модуль 2. Метрологічна служба України. 

Тема 7. Державна метрологічна служба України. Метрологічне 

забезпечення єдності вимірювань. Основні цілі та завдання метрологічного 

забезпечення. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань України. Структура 

метрологічної служби України. Державна метрологічна служба. Метрологічна 

служба центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій. Відомча 

метрологічна служба. Державний метрологічний контроль і нагляд. Державні 

випробування засобів вимірювальної техніки. Повірка, ревізія та експертиза 

засобів вимірювальної техніки. 



Тема 8.  Система метричних дисциплін в картографії. Картографічні 

зображення. Співвідношення наочності та метричності картографічних 

зображень. Система метричних дисциплін. Метрична морфометрія. Надійність 

вимірювань за картографічними зображеннями. Геоіконометрія і математичне 

моделювання. 

Змістовний модуль 3. Основи стандартизації галузі. 

Тема 9. Державна система стандартизації України. Основні етапи розвитку 

державної системи стандартизації України. Основні визначення в стандартизації. 

Категорії та види стандартів. Порядок розроблення, затвердження та 

впровадження стандартів. Міжгалузеві системи стандартизації. Міжнародна 

стандартизація. 

Тема 10.  Стандартизація в галузі геодезії, картографії та фотограмметрії. 

Стандартизація картографічної продукції. Стандартизація в геодезії та 

фотограмметрії. Стандартизація географічних назв. Електроні газетири 

географічних назв. Унормування географічних назв на базі  ДНВП “Картографія”. 

Тема 11.  Стандартизація безпеки праці.  Міждержавний стандарт ГОСТ 

12.04.026-76 “Система стандартизації безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки 

безпеки”. 

Змістовний модуль 4. Сертифікація та управління якістю.  

Тема 12. Якість продукції та послуг. Розвиток поняття якості продукції. 

Основні поняття та визначення з якості продукції. Системи управління якістю 

продукції. Якість картографічної продукції та її ознаки. 

Тема 13. Сертифікація. Міжнародна система з сертифікації. Основні терміни 

та визначення в галузі сертифікації. Національна система сертифікації 

УкрСЕПРО. Розвиток сертифікації в Україні. Знаки відповідності продукції  та 

маркування сертифікованих систем управління виробництвом. 

 

 

 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовний модуль 1. Основи метрології 

Тема 1. Метрологічні організації 8 2 4 - - 2 

Тема 2. Фізичні величини та їх одиниці.   4 2 - - - 2 

Тема 3. Принципи та методи вимірювання. 7 2 2 - - 3 

Тема 4. Похибки вимірювань фізичних 

величин.   
4 2 - - - 2 

Тема 5. Засоби вимірювальної техніки та 

похибки. 
6 2 - - - 4 

Тема 6. Еталони фізичних величин. 4 2 - - - 2 

Разом за ЗМ 1. 33 12 6 - - 15 

Змістовний модуль 2. Метрологічна служба України. 

Тема 7. Державна метрологічна служба 

України. 
9 2 2 - - 5 

Тема 8. Система метричних дисциплін в 

картографії. 
14 4 2 - - 10 

Разом за ЗМ 2. 25 6 4 - - 15 

Змістовний модуль 3. Основи стандартизації галузі. 

Тема 9. Державна система стандартизації 

України. 
9 2 2 - - 5 

Тема 10.  Стандартизація в галузі геодезії, 

картографії та фотограмметрії. 
13 4 4 - - 5 

Тема 11.  Стандартизація безпеки праці. 9 2 2 - - 5 

Разом за ЗМ 3. 31 8 8 - - 15 

Змістовний модуль 4. Сертифікація та управління якістю. 

Тема 12. Якість продукції та послуг. 13 2 4 - - 7 

Тема 13. Сертифікація. 18 2 8 - - 8 

Разом за ЗМ 4. 31 4 12 - - 15 

ІНДЗ - - - - - - 

Усього годин 120 30 30 - - 60 

 



 

 

5. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Національна система стандартизація України 2 

2 Порядок розроблення, затвердження та впровадження 

стандартів  

2 

3 Вивчення класифікації стандартів, правил їх побудови та 

оформлення  

4 

4 Державна метрологічна система України, її структура та 

функції  

4 

5 Законодавчо-нормативна база у сфері метрології  2 

6 Національна система сертифікації України  2 

7 Сертифікація продукції в системі УКРСЕПРО 4 

8 Методи оцінювання якості продукції. Статистична обробка 

результатів дегустації.  

2 

9 Управління якістю. Система управління якістю . 4 

10 Оформлення землевпорядних графічних матеріалів.  4 

Разом 30 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  15 

2  15 

3  15 

4  15 

Разом  60 

 

10. Методи навчання 

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота. 

 

11.Методи контролю 

Дисципліна має два змістовних модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 



практичних  занять – 40 балів; 

модульного контролю (тестування) – 30 балів 

екзамен – 30 балів. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

  

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

контроль 

Загальна 

сума балів 

ЗМ1 

 

ЗМ2 

 

ЗМ3 

 

ЗМ4 

 

 

 

 

30 100 

20 15 20 15 

 

 

13. 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 

 



 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Метрологія і стандартизація: навчальний посібник для студентів напряму 

геодезія, картографія та землеустрій / Н.О. Полякова – К.: ПП  

«Фітосоціоцентр», 2015. – 214 с. 

2. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов / А.М. Берлянт – М.: КДУ, 2010. 

– 328 с. 

3. Картографія: Підручник. / А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух / За ред. А. 

П. Божок. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 

– 271 с. 

4. Картознавство: Підручник / А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух / За ред. А. 

П. Божок – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. 

– 332 с. 

5. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: підруч. 

для студ. вищ. навч. зал. / Л.С. Кириченко , H.В. Мережко – К.: Київ. нац. торг-

екон. ун-т, 2010. – 415 с. 7. 

6. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навчальний 

посібник / С.В. Цюцюра, В.Д. Цюцюра. – 3-є вид., стереотипне. – Київ : Знання, 

2006. – 242 с. 9. 

7. Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація: підручник для студентів будівельних 

спец. вузів / Г.А. Саранча – К.: Либідь, 1997. – 192 с. 

8.  

Допоміжна 

 
1. Географічна інформація. Просторова прив’язка за допомогою географічних 

ідентифікаторів. ISO 19112:2003.  

2. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та 

порядок проведення. ДСТУ 3215–95. – К.: Держстандарт України, 1998.  

3. Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні 



положення. ДСТУ 3400–96. – К.: Держстандарт України, 1998. 

4. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин 

Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення. 

ДСТУ 3651.1–97. – К.: Держстандарт України, 1998.   

5. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин 

Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення. 

ДСТУ 3651.1–97. - К.: Держстандарт України, 1998. 

6.  Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні 

числа. Основні положення, назви та позначення. ДСТУ 3651.1–97. – К.: 

Держстандарт України, 1998. 21. Метрологія. Терміни та визначення. ДСТУ 

2681–94. - К.: Держстандарт, 1994. – 50 с. 

7. .Метрологія. Типове положення про відомчі метрологічні служби. Р 50– 060–

95. – К.: Держстандарт України, 1998.  

8. Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 2860-94 24. Національна 

стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів 

ДСТУ 1.2:2003. 

9.  Повірка засобів вимірювання. Організація і порядок проведення. ДСТУ 

2708–94. – К.: Держстандарт України, 1998. 

10.   “Про метрологію та метрологічну діяльність”: Закон України УК № 54– 55 

від 21.03.98 р.  

11.  “Про стандартизацію”: Закон України УК № 2408-ІІІ від 17.05.2001 р.  

12. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення ДСТУ 

3230–95  

13.  Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення ДСТУ 2925–94  

 

  

 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 1. Сайт державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої 

політики України. 



2 . Український орган екологічної сертифікації та маркування. – Режим доступу : 

www.ecolabel.org.ua 

 3. Український портал зі сталого споживання. – Режим доступу: 

http://www.gpp.in.ua/harchovi-produkti.html 

 

 


