
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Стандартизація та метрологія у землеустрої 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Приходько Олександр Миколайович, викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 7-го семестру        

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 3,0 кредити ЄКТС, 

90 годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (40 годин  лекцій, 8 годин практичних занять), 

42 години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за спеціальністю 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вступ до спеціальності (зі змістовим 

модулем: історія земельних відносин)», «Геодезія»,  «Основи 

ґрунтознавства та геології», «Топографічне та землевпорядне 

креслення», «Комп'ютеризація землевпорядного 

виробництва» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Геодезичні роботи при 

землеустрої», «Земельний кадастр», «Земельне право» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є розкриття основних понять, правил та рекомендацій у галузі 

стандартизація; донести до студента необхідність нормативного забезпечення та норм єдності 

вимірів у землеустрої. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Тема 1 Вступ. Основні поняття та визначення в галузі стандартизація 

Вступ. Основні поняття та визначення в галузі стандартизація. Основні напрями економічного 

та соціального розвитку стандартизації України. Класифікація нормативних документів в 

галузі стандартизації. Поняття про суб’єкти та об’єкти стандартизації. 



 

Тема 2 Основні принципи стандартизації 

Поняття і сутність принципиів стандартизації. Їх роль в провадженні методик галузі. Об’єкти 

та суб’єкти стандартизації. Міжнародна та опереджувальна  стандартизація. 

Тема 3 Методи стандартизації 

Класифікація методів стандартизація. Поняття про опереджувальну стандартизацію. 

Показники методів стандартизації. 

Тема 4 Міжгалузеві комплекси Державних стандартів 

Єдина система конструкторської  документації. Види  і комплектність конструкторських 

документів. Призначення конструкторських документів. Вимоги до текстових документів, що 

вміщують суцільний текст пояснювальної записки курсових робіт, курсових проєктів, 

керівництва для експлуатації. 

Тема 5 Економічна ефективність стандартизації 

Річний економічний ефект. Джерела фінансування робіт в галузі стандартизації. 

Тема 6 Роль стандартизації в забезпеченні якості у землеустрої 

Основні методики забезпечення якості робіт у землеустрої. Методика прийомки 

земслеустройових робіт та технічного контролю. 

Змістовий модуль 2.  

ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРІВ 

Тема 7 Метрологія, її задачі та роль у землеустрої  

Класифікація метрологічної діяльності. Нормативні документи в галузі метрології. 

Тема 8 Одиниці вимірювання фізичних величин 

Системи фізичних величин. Основні одиниці System International (SI). Принцип побудови 

системних та несистемних одиниць. Приставки фізичних величин. 

Тема 9 Вади вимірів 

Похибки вимірювання. Перебудова вимірювальної величини в процесі виміру. 

Тема 10 Засоби вимірювання їх метрологічні характеристики 

Класифікація засобів вимірювальної техніки. Вади засобів вимірювання та способи їх 

усунення. 

Тема 11 Метрологічна мета передачі розміру фізичних величин 

Поняття про еталони. Види еталонів. Еталонні засоби вимірювання їх розряди. 

Тема 12 Метрологічне забезпечення виробництва 

Державна система забезпечення єдності вимірів. Науково-метрологічні заклади України. 

Способи  виключення та обліку похибок. Математичне очікування та дисперсія. Засоби 

вимірювання їх метрологічні характеристики. Вади засобів вимірювання. Класифікація 

засобів вимірювальної техніки за способом виведення результатів вимірювання. 

Змістовий модуль 3.  

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 13 Основні визначення і поняття у сфері керування якістю 

Показники якості, їх класифікація. Одиничні показники якості, їх вплив на споживчу 

ціннність продукції. 

Тема 14 Оцінка рівня якості продукції 

Методи оцінки якості однорідної продукції: диференціальний, комплексний, змішаний. 

Тема 15 Контроль якості продукції 

Сертифікація, атестація, випробування якості продукції. Класифікація видів контролю якості 

продукції. Правові основи контролю якості продукції. Види аудитів. Порядок проведення. 

Основні принципи проведення аудиту. Оформлення документацїї проведення аудиту. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. 

Знати основні поняття стандартизації та класифікацію стандартів. Орієнтуватися 

в основних методах та принципах стандартизації. Використовувати плакати, 

схеми, таблиці, збірки ДСВ, БНіП, ЄСКД, ЄСТД 



 

РН 2. 

Знати класифікацію метрологічної діяльності. Застосовувати системи одиниць. 

Знати класифікацію похибок та їх визначення. Застосовувати засоби 

вимірювальної техніки. Орієнтуватися в класифікації еталонних засобів 

РН 3. 

Знати основні поняття у сфері керування якістю у землеустрої. Використовувати 

методи визначення якості. Систематизувати показники якості. Знати порядок 

проведення сертифікації 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 14. 

Визначати площі земельних ділянок для цілей землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та промисловості, демонструвати вміння математичної 

обробки результатів польових вимірювань при визначенні площ та складанні 

експлікацій. 

ПРН 17. 
Використовувати планово-картографічні матеріали та демонструвати готовність 

вносити зміни до них. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Тема 1 Вступ. Основні поняття та визначення в галузі стандартизація 

Л 1. Вступ. Основні поняття та визначення в галузі стандартизація. Основні напрями 

економічного та соціального розвитку стандартизації України. 

Л 2. Класифікація нормативних документів в галузі стандартизації. Поняття про суб’єкти 

та об’єкти стандартизації. 

Тема 2 Принципи стандартизації 

Л 3. Поняття і сутність принципиів стандартизації. Їх роль в провадженні методик галузі. 

Об’єкти та суб’єкти стандартизації. Міжнародна та опереджувальна  стандартизація. 

Тема 3 Методи стандартизації 

Л 4. Методи стандартизації Класифікація та характеристика. 

Тема 4 Міжгалузеві комплекси Державних стандартів 

Л 5. Міжгалузеві комплекси Державних стандартів. Класифікація стандартів за галузями 

промисловості. 

Л 6. Єдина система конструкторської  документації. Види  і комплектність 

конструкторських документів. Призначення конструкторських документів. Вимоги 

до текстових документів, що вміщують суцільний текст пояснювальної записки 

курсових робіт, курсових проєктів, керівництва для експлуатації. 

ПЗ 1. Вимоги до побудови учбових документів.  Їх оформлення. 

Тема 5 Економічна ефективність стандартизації 

Л 7. Економічна ефективність стандартизації у землеустрої. 

 



 

Тема 6 Роль стандартизації в забезпеченні якості у землеустрої 

Л 8. Роль стандартизації в забезпеченні якості у землеустрої. 

Змістовий модуль 2.  

ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРІВ 

Тема 7 Метрологія, її задачі та роль у землеустрої 

Л 9.  Метрологія, її задачі та роль у землеустрої. 

Тема 8 Одиниці вимірювання фізичних величин. Системи фізичних величин. Основні 

одиниці System International (SI) 

Л 10. Одиниці вимірювання фізичних величин. Системи фізичних величин. Основні 

одиниці System International (SI). Принцип побудови системних та несистемних 

одиниць. Приставки фізичних величин. 

Тема 9 Вади вимірів. Похибки вимірювання. Перебудова вимірювальної величини в 

процесі виміру 

Л 11. Вади вимірів. Похибки вимірювання. Перебудова вимірювальної величини в процесі 

виміру. Способи  виключення та обліку похибок. Математичне очікування та 

дисперсія. 

Тема 10 Засоби вимірювання їх метрологічні характеристики. Вади засобів вимірювання 

Л 12. Засоби вимірювання їх метрологічні характеристики. Вади засобів вимірювання. 

Л 13. Класифікація засобів вимірювальної техніки за способом виведення результатів 

вимірювання. 

ПЗ 2. Обробка результатів вимірювань. Визначення середнього арифметичного та 

середнього квадратичного відхилень. 

Тема 11 Метрологічна мета передачі розміру фізичних величин 

Л 14. Метрологічна мета передачі розміру фізичних величин. Поняття про еталони. Види 

еталонів. Еталонні засоби вимірювання їх розряди. 

Тема 12 Метрологічне забезпечення виробництва. Державна система забезпечення 

єдності вимірів. Науково-метрологічні заклади України 

Л 15. Метрологічне забезпечення виробництва. Державна система забезпечення єдності 

вимірів. Науково-метрологічні заклади України.  

Змістовий модуль 3.  

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 13 Основні визначення і поняття у сфері керування якістю. Показники якості, їх 

класифікація 

Л 16. Основні визначення і поняття у сфері керування якістю. Показники якості, їх 

класифікація. 

ПЗ 3. Визначення якості продукції одним із методів. 

Тема 14 Оцінка рівня якості продукції 

Л 17. Оцінка рівня якості продукції. Методи оцінки якості однорідної продукції: 

диференціальний, комплексний, змішаний. 



 

ПЗ 4. Розрахунок показників якості продукції. 

Тема 15 Контроль якості продукції. Сертифікація, атестація, випробування якості 

продукції. Класифікація видів контролю якості продукції. Правові основи контролю 

якості продукції 

Л 18. Сертифікація, атестація, випробування якості продукції. Схеми сертифікації. Органи 

сертифікації України. Їх функції. 

Л 19. Види аудитів. Порядок проведення. Основні принципи проведення аудиту. 

Оформлення документацїї проведення аудиту. 

Л 20 Міжнародні стандарти ISO серії 9000, 10000, 14000 та SA 8000. Основні тенденції 

розвитку міжнародної стандартизації систем якості. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування та/або обговорення. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

НД 4. Виконання завдань на практичних заняттях.  

НД 5. Підготовка звіту з практичного заняття. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

підручником, робота з електронним навчальним контентом. 

МН 2. Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування. 

МН 3. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 4. 
Інструктивно-практичний метод викладання і  продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 5. Евристичні (запитальні) словесні методи: бесіда. 

МН 6. Моделювання професійної діяльності. 

МН 7. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 8. Змішане навчання (blended-learning). 

Лекції надають студентам теоретичні знання з метрології та стандартизації, які є основою для  

самостійного навчання здобувачів освіти. Вони доповнюються практичними заняттями, які 

дозволяють застосовувати теорію при виконанні практичних завдань. Заняття доповнюються 

практичними методами навчання, зокрема, вправами, які передбачають  цілеспрямоване, 

багаторазове повторення здобувачами освіти певних дій та операцій (розумових, практичних), 

а також практичними роботами, що передбачають застосування знань здобувачами освіти  у 

ситуаціях, наближених до життєвих. При подачі матеріалу використовуються акроматичні 

словесні методи: пояснення (через словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), 

розповідь (образний, динамічний, емоційний виклад інформації про різні явища і події), 

лекція, робота з електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання 

здобувачами освіти тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, 

закріпити його, виявити самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі 



 

вказівки/рекомендації щодо виконання завдань на практичних заняттях). При подачі 

матеріалу також  використовуються наочні методи навчання: ілюстрування (оснащення 

ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, схем), демонстрування 

(показ рухомих засобів наочності, приладів, дослідів, установок тощо). Інструктивно-

практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод учіння, коли викладач 

інструктує здобувачів освіти словесними, наочними або практичними способами, як 

виконувати певні практичні дії, а здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують різні 

уміння і навички. Опанування дисципліни передбачає використання евристичних 

(запитальних) словесних методів, зокрема, бесіди як діалогічного методу навчання, за якого 

викладач із допомогою вдало поставлених питань спонукає здобувачів освіти відтворювати 

раніше набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного 

фактичного матеріалу. Моделювання професійної діяльності, що передбачає виконання будь-

яких завдань в аудиторних умовах максимально наближених до фахових умов. Гнучкість, 

доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних 

пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно 

он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище та забезпечити 

індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  відмінне виконання без помилок; студент здійснює 

евристичний пошук, використовує знання для 

розв’язання задач та проблемних ситуацій, які 

характеризуються певною невизначеністю умов 

4 (добре) достатній  вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання, передбачені даною програмою 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на практичному занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання тестових завдань, 

оцінювання поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Графічна перевірка. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

М 3. Перевірка виконання практичних завдань (виконання, оформлення звіту, захист). 

М 4. Тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Стандартизація та нормування у землеустрої: навч. посіб. / Третяк А.М., 

Другак В.М., Колганова І.Г. К. : «Агроосвіта», 2018., 224 с. 

2. Мережко Н.В., Осієвська В.В., Мотузка Ю.М. Управління якістю. Київ: 

видавництво КНТЕУ, 2021. 328 с. 

Допоміжна 

література 

1. Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації 

продукції . Львів: Видавництво «Світ», 2001. 330 с. 

2. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. 

Київ, 2001. 174 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text.  

2. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text. 

3. Сайти державних органів влади: 

3.1. Сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua. 

3.2. Сайт Державної податкової адміністрації України. URL: 

www.sta.gov.ua 

3.3. Сайт Кабінету Міністрів України. URL: www.kmu.gov.ua 

3.4. Сайт Державної митної служби України. URL: www.customs.gov.ua 

3.5. Державне підприємство «Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». URL: 

http://uas.org.ua 

3.6. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів. URL: http://uas.org.ua 

3.7. ДП «Укрметртестстандарт». URL: https://ukrcsm.kiev.ua 

4. Сайти міжнародних організацій: 

4.1. International Organization for Standardization (ISO). URL:  

https://www.iso.org/home.html 

4.2. Lloyd’s Register. URL: https://www.lr.org 

4.3. Bureau Veritas. URL: https://group.bureauveritas.com 

4.4. International Electrotechnical Commission (ІЕС). URL: https://www.iec.ch 

4.5. International Telecommunication Union (ITU). URL: https://www.itu.int 

5. Приходько О.М. Стандартизація та метрологія у землеустрої: 

дистанційний курс для студентів спеціальності 193. Геодезія та 

землеустрій освітньої програми «Землевпорядкування». URL: 

https://bit.ly/3CSNMBC 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/452/97-вр
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/452/97-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text
http://www.rada.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.customs.gov.ua/
http://uas.org.ua/
http://uas.org.ua/
https://www.iso.org/home.html
https://www.iec.ch/
https://www.itu.int/
https://bit.ly/3CSNMBC

