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Опис дисципліни

Дисципліна «Метрологія та стандартизація»
спрямована на застосовування
концептуальних і базових знань, розуміння предметної області метрології та
стандартизації в геодезії та землеустрої. Крім цього метою також є формування у
майбутніх фахівців стійких знань про організацію метрологічної діяльності та
стандартизації в державі, галузі, на підприємстві та організації, а також ознайомлення з
основами теорії вимірів та формування у студентів системи теоретичних та практичних
знань з основ метрології та стандартизації і застосування їх в професійній діяльності.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

1. Основні поняття та
визначення в метрології

вивчити основні поняття та визначення в
метрології, а також ознайомитися з роботою
державних та міжнародних метрологічних
організацій.

Тести,
питання

2/2

2. Принципи та методи
вимірювання

засвоїти
принципи
формування
міжнародної
системи одиниць та методи вимірювань.

Розрахункова
робота

4/4

3. Засоби вимірювальної
техніки та похибки

вивчити види засобів вимірювальної техніки та їх
метрологічними характеристиками.

Есе

4/4

4. Система метричних
дисциплін в картографії

вивчити систему метричних дисциплін в
картографії.

Тести,
питання

4/4

5. Державна система
стандартизації України

засвоїти структуру та роботу державної системи
стандартизації України.

Модуль
2 год.
1

4/4

6. Стандартизація в галузі
геодезії, картографії та
фотограмметрії

оволодіти навиками роботи у сфері стандартизації
в галузі геодезії, картографії та фотограмметрії.

Тести,
питання

4/4

7. Якість продукції та
послуг

вивчити основні вимоги до якості продукції та
послуг у сфері геодезії та землеустрою.

Тести,
питання

4/4

8. Сертифікація

оволодіти навиками роботи в системі сертифікації
продукції та послуг.

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-5) – тести, опитування

20

Модуль 2 (теми 1-8) – тести, питання, розв’язки завдань

20

КПІЗ (теми 1-8) – розрахункові завдання, реферат

20

Екзамен (теми 1-8) – тести, завдання

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

3

