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                          Геодезія 

 Загальна геодезія. Поняття про форму і розміри Землі. Елементи вимірів 

на земній поверхні. Зображення поверхні Землі на площині. Масштаби 

топографічних карт і планів. Рельєф місцевості. Орієнтування напрямків. 

Системи координат, прийняті в геодезії. Поняття про топографічні зйомки 

місцевості. Номенклатура топографічних карт. 

Теодолітна   зйомка.   Суть    теодолітної    зйомки.    Закріплення точок 

місцевості. Теодоліти та їх види. Вимірювання горизонтальних і вертикальних 

кутів. Способи зйомки контурів. Обчислення площ. 

Геометричне нівелювання.   Види   нівелювання,   суть геометричного 

нівелювання. Способи геометричного нівелювання. Нівелірні знаки. Види 

нівелірних робіт. Основні дослідження технічних нівелірів. Перевірки і 

юстування технічних нівелірів. Нівелірні рейки. Технічне нівелювання. 

Трасування лінійних споруд. Нівелювання поверхні. 

Мензульна та тахеометрична зйомка. Суть мензульної зйомки. 

Визначення перевищень і горизонтальних прокладень номограмним 

кіпрегелем. Тригонометричне нівелювання. Способи побудови геодезичної 

основи мензульної зйомки. Поняття про види геодезичної основи для 

мензульної зйомки. Суть тахеометричної зйомки. Виконання тахеометричної 

зйомки. 

Геодезичні мережі. Види державних геодезичних мереж і методи їх побудови. 

Класифікація геодезичних мереж. Методи визначення елементів приведення. 

Вимірювання кутів способом кругових прийомів і способом повторень. Каталог 

координат. Лінійні виміри в аналітичних мережах. Прилади для лінійних вимірів. 

Поняття про вимірювання віддалей світло і радіовіддалемірами. Класифікація 

електронних віддалемірів. Визначення координат допоміжних пунктів. Складання 

проектів згущення геодезичної мережі. 

 

 Геодезичні роботи у землеустрої. Геодезичні роботи, які виконуються при 

землеустрої. Об'єкти проектування. Види геодезичних робіт при 

землеустрої. Складання проектних планів. Характеристика точності планів 

(карт). Точність зображення рельєфу. Точність відстаней, напрямків, площ 

контурів на плані. Спотворення ліній і площ в проекції   Гаусса.   Точність    

визначення відміток, перевищень і ухилів горизонталями плану.  

Оновлення (корегування) планів і карт. Старіння планів (карт) та періоди 

їх оновлення. Точність і способи корегування планів. Використання 

аерофотознімків для корегування планів (карт). Методи і прийоми 

проектування при землеустрої. Перенесення проектів в натуру. Способи 

перенесення проектів в натуру. Особливості перенесення проекту в натуру по 

матеріалам аерофотозйомки. Точність геодезичних робіт при землеустрої. 

Точність визначення площ. Вибір масштабу плану. Вибір висоти перерізу рельєфу. 

Інженерна геодезія.  Завдання, предмет і зміст інженерної геодезії. Роль 

інженерної геодезії в будівництві і землеустрої.  Опорні планові інженерно-

геодезичні мережі. Призначення і види інженерно-геодезичних мереж. Вимоги 

до точності інженерно-геодезичних мереж.  
Призначення і вимоги до точності висотних мереж. Нівелірні знаки і 



системи висот. Особливості нівелювання при створенні висотних інженерно-

геодезичних мереж. Розміщення і влаштування реперів, передача висот на 

репери будівельного майданчика. 
Поняття про будівельну координатну сітку. Проектування будівельної 

координатної сітки, основні схеми її розмічування на місцевості та вимоги до 

точності побудови. Планування і проектування міської території, складання і 

проектування червоних ліній. Виніс у натуру і закріплення на місцевості 

червоних ліній. Загальні відомості про інженерні споруди та їх проектування. 

Призначення і організація геодезичних розмічувальних робіт. Вимоги до 

точності та принципи розмічувальних робіт.  Загальна технологія геодезичних 

розмічувальних робіт. Основні розмічувальні роботи та схеми. 

Способи розмічувальних робіт. Геодезичні роботи в будівельно-

монтажному виробництві при будівництві цивільних будівель і споруд, при 

будуванні підземної та надземної частин будівель. Геодезичне забезпечення 

будівництва споруд лінійного типу. Геодезичні роботи при будівництві 

промислових споруд та при зведенні споруд баштового типу, монтажі 

конструкцій і технологічного обладнання.  Способи геодезичного контролю. 

Спостереження за деформаціями споруд. Методи визначення 

горизонтальних зміщень споруд. Спостереження за кренами і тріщинами 

споруд. Складання виконавчих генеральних планів. 

 

Супутникова геодезія. Предмет та завдання супутникової геодезії. Етапи 

розвитку супутникової геодезії. Методи супутникової геодезії.  

Системи небесних та земних координат. Поняття про небесну сферу. 

Поняття про системи координат та відліку. Сферичні, географічні, астрономічні 

та геодезичні, земна геоцентрична, умовна інерціальна та геоцентрична WGS -

84 системи координат. Перетворення координат різних систем координат. 

Система геодезичних параметрів Землі ПЗ-90.  

Системи виміру часу і зв'язки між ними. Одиниці, системи вимірювання та 

лімби часу. Динамічний та ефемеридний час. Системи відліку часу в космічних 

системах. Календар. 

Елементи, класифікація орбіт та основи теорії руху штучних супутників 

Землі. Основи теорії руху ШСЗ . Поняття орбіти та ефемериди орбіти. 

Класифікація орбіт штучних супутників Землі. Елементи орбіти штучних 

супутників Землі. Обчислення координат супутника.  

Технічні засоби та методи спостереження за ШСЗ. Активні та пасивні 

штучні супутники Землі. Геометричні та динамічні методи супутникової 

геодезії. Глобальні радіонавігаційні системи. Поняття про супутникові 

радіонавігаційні системи. Відомості з будови глобальних позиційних 

супутникових систем (GPS, ГЛОНАСС та інших). Структура похибок GPS – 

спостережень. Загальна характеристика похибок при GPS – вимірюваннях.  

Побудова та розвиток державної геодезичної мережі з використанням 

супутникових радіонавігаційних систем. Перманентні станції супутникових 

спостережень. Застосування супутникових радіонавігаційних систем для 

побудови геодезичних мереж. Планова і висотна геодезична основа для 

розвитку супутникових геодезичних мереж. Схеми геометричних побудов при 

передачі координат. Поняття про мережі перманентних станцій та 



використання їх даних при супутникових спостереженнях.  

Методи визначення координат при GPS - спостереженнях. Загальні 

принципи визначення координат точок за допомогою GPS – спостережень. 

Класифікація технологій визначення координат GPS – спостережень. 

Диференціальні методи GPS – спостережень. Загальний порядок та специфіка 

планування і організації робіт супутникових спостережень.  

Підготовка обладнання до польових супутникових  спостережень. Вимоги 

до супутникових приймачів. Метрологічне забезпечення. Визначення похибок 

вимірювання лінійних базисів у статичному та псевдокінематичному методах. 

Організація базових станцій.  

Опрацювання даних GPS – спостережень. Загальний порядок та завдання, 

що виникають при опрацюванні даних GPS-спостережень. Оцінка точності GPS 

– спостережень.  

 

Електронні геодезичні прилади та GPS технології. Перспективні напрями 

розвитку електронних геодезичних приладів. Фізичні принципи за якими 

функціонують електронні геодезичні прилади. Електронні вимірювання 

відстаней та кутів. Загальні принципи електронної віддалеметрії. 

Світловіддалеміри. Електронні теодоліти і тахеометри. Електронні, цифрові 

нівеліри. Лазерні рулетки.  Структурна, типи і технічні характеристики 

електронних тахеометрів. Використання електронних тахеометрів при польових 

топогеодезичних роботах. Трасошукач та генератор. Призначення, функції та 

режими роботи трасошукача. Супутникове позиціонування та його загальні 

принципи.  

Глобальні супутникові системи та методи супутникових вимірювань. 

Структура систем і режими роботи. Чинники, що впливають на точність та 

апаратура користувача і способи спостережень. Принципи роботи системи GPS. 

Сегмент управління. Джерела похибок. Диференційований режим та методи 

організації спостережень. Основні технічні характеристики GPS-приймачів. 

Призначення апаратури Ashtech GPS-System ProMark 100,   її комплект, склад 

та технічні характеристики.  Практичні роботи з GPS. Обробка результатів 

вимірювань та спостережень Опрацювання результатів вимірювань. 

 

Математична обробка геодезичних вимірів. Основи теорії похибок 

вимірів. Основні поняття теорії похибок. Основні завдання теорії похибок, суть 

вимірювального процесу. Класифікація вимірювань. Поняття «похибка», 

«поправка». Класифікація похибок та їх властивості. Критерії точності 

вимірювань. Середні квадратичні похибки результатів вимірювань та ваги 

вимірювань. Методи обчислень скп, формули гаусса, бесселя. Середні 

квадратичні похибки функцій виміряних величин.  

Обробка рядів вимірювань. Оцінка точності за різницями подвійних 

рівноточних вимірювань. Обробка ряду нерівноточних вимірювань однієї 

величини. Метод найменших квадратів. Параметричний метод розв’язування 

задач. Методи розв’язування нормальних рівнянь. Рішення систем нормальних 

рівнянь. Алгоритм Гаусса.  

Оцінка точності результатів зрівноваження параметричним методом. 



Оцінка точності функцій зрівноважених невідомих. Вага функцій виміряних 

величин. Зрівноваження рівноточного вимірювання параметричним методом. 

Корелатний метод розв’язування задач. Умовні та нормальні рівняння корелат. 

Складання, контроль складання та розв’язування нормальних рівнянь корелат. 

Оцінка точності зрівноваження корелатним методом. Оцінка точності функцій 

при корелатному зрівноваженні.  
 

Метрологія і стандартизація. Завдання, предмет і зміст метрології. 

Актуальні проблеми сучасної метрології. Національні і міжнародні 

метрологічні установи. Поняття про виміри і вимірювання. Вимірювання в 

метрології. Похибки і точність вимірювань. Правильність, збіжність та 

достовірність вимірювань. Системи одиниць фізичних величин. Міжнародна 

система одиниць сі. Міжнародна система одиниць сі. Основні, додаткові і 

похідні одиниці системи сі. Крайні та часткові одиниці системи сі. Основні 

поняття стандартизації. Роль і задачі стандартизації, основні організації і 

установи із стандартизації в Україні. Основні поняття у галузі стандартизації. 

Об’єкти та показники стандартизації. Нормативно-технічні документи. Об’єкти 

стандартизації. Показники стандартизації. 

 

Інформаційні системи і ГІС-технології 

у геодезії та землеустрої 

Історія ІС. Значення інформаційних технологій у суспільстві. Апаратне та 

програмне забезпечення персонального комп’ютера. Основні терміни, що 

характеризують апаратне забезпечення ПК. Архітектура комп’ютера. Основні 

складові апаратного забезпечення типового ПК. Фізичні принципи організації 

мережі Інтернет. Файли і файлові системи. Системне програмне забезпечення. 

Прикладне та інструментальне програмне забезпечення.  Бази даних. Історія та 

класифікація БД. Системи керування базами даних. Визначення та класифікація 

СКБД. Структура та класифікація інформаційних систем. Визначення й основні 

принципи роботи систем підтримки прийняття рішень. Безпека та 

стандартизація інформаційних систем. Система безпеки ІС. Загальні поняття у 

сфері стандартизації інформаційних систем.  

ГІС-технології та їх роль у геодезії та землеустрої. Історія розвитку ГІС. 

Структура та класифікація ГІС. Основи формалізації просторово-розподіленої 

інформації. Просторова інформація в ГІС та способи її подання. Методико-

технологічні аспекти введення інформації у ГІС. Джерела вхідних даних для 

ГІС. Способи і технології введення даних у середовище ГІС. Основні різновиди 

даних ДЗЗ. Візуалізація інформації в ГІС. Загальні принципи та методи і 

технології візуалізації інформації в ГІС.  Огляд найпоширеніших ГІС-пакетів. 

Програмні засоби для роботи з просторовими даними.  ГІС-технології 

просторового аналізу та моделювання. Загальна характеристика аналітичних 

можливостей ГІС. Картометричні функції ГІС.  

 

Картографія 

Картографія, картографічні твори та їх математична основа. Визначення, 

структура і особливості картографії. Картографічні твори: систематизація і 

особливості змісту. Географічні карти: визначення, структурні елементи, 



властивості, принципи класифікації. Типи географічних карт. Системи карт. 

Серії карт, їх види, особливості призначення. Географічні атласи, їх 

призначення, структура і класифікація.  

Математична основа картографічних творів. Математична основа карт, її 

призначення, елементи. Поняття про картографічні проекції та спотворення 

картографічних зображень. Головний і часткові масштаби карти. Принципи 

класифікації проекцій. Геодезична основа і масштаби – як елементи 

математичної основи карт. Координатні сітки географічних карт, їх види, 

призначення.  

Структура картографічних творів та напрями й технології їх проектування, 

складання і методи використання. Картографічне зображення карт і його 

елементи. Картографічна семіотика. Умовні позначення. Графічні засоби та 

картографічні способи зображення об’єктів і явищ на картах. Сумісне 

застосування різних способів зображення. Допоміжне оснащення і додаткові 

дані на картах.  Проектування та складання картографічних творів. Методи 

створення географічних карт. Етапи проектування карт. Проектування, 

складання та редагування загальногеографічних і тематичних карт. 

Оформлення програми тематичної карти. Автоматизація картоскладальних 

робіт. Підготовка карт до видання.  

Методи використання карт. Рівні та етапи дослідницького процесу при 

картмоделюванні. Картографічний метод дослідження. Поняття про основи, 

принципи та види картографічного моделювання.  

Картографічна геоінформатика і геоіконіка. Географічні інформаційні 

системи. Геоінформаційне картографування: сутність, основні поняття, види 

геоінформації. Банки картографічних даних. Web-картографування та 

картографічне моделювання в інтерактивному режимі. Картографія і 

телекомунікація.  

 

Фотограмметрія  

та дистанційне зондування 

Фізичні основи аерокосмічного знімання. Основні переваги 

фотограмметричних методів вимірювання. Етапи розвитку фотограмметрії. 

Основні галузі використання аерокосмічних методів. Фізичні основи 

аерокосмічного знімання. Суть природи оптичних випромінювань. 

Характеристика оптичних випромінювань. Типи поверхонь відбиття. Класи 

наземних об’єктів за характером спектрального відбиття. 

Класифікація та характеристика видів аерокосмічних знімань. Технічні 

засоби аерокосмічної знімання. Порядок оцінки якості матеріалів 

аерофотознімання. Теорія відокремленого знімка. Основні елементи і 

властивості центральної та ортогональної проекцій. Системи координат для 

встановлення залежності між координатами відповідних точок місцевості й 

аерофотознімка.  Елементи орієнтування аерофотознімка.  

Залежність між координатами відповідних точок місцевості й 

аерофотознімка. Визначення положення точок у площині аерофотознімка. 

Знаходження положення центра проекції за елементами внутрішнього 

орієнтування знімка. Масштаб аерофотознімка. Визначення масштабів 

горизонтального, похилого, планового та похилого аерофотознімка.  Вплив 



кута нахилу аерофотознімка на його геометричні властивості.  Вплив рельєфу 

місцевості на геометричні властивості аерофотознімка. Вплив фізичних 

факторів на положення точок аерофотознімка. Вплив кривизни Землі, 

атмосферної рефракції, дисторсії об’єктива, деформації фотоматеріалів, 

невирівнювання аероплівки в площину на положення точок аерофотознімка. 

 

Критерії оцінювання 

Тест як метод передбачає технологію вимірювання, яка включає в себе 

розробку системи тестових завдань із заданими якісними та кількісними 

характеристиками для об’єктивного і надійного оцінювання навчальних 

досягнень досліджуваних, стандартизовану процедуру проведення тестування, 

методи статистичної обробки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів. 

У тестах форма завдань стандартизована. Тести гетерогенні 

полідисциплінарного типу. 

Пропонована кількість тестів – 40. На кожне запитання пропонується 4 

варіанти відповідей, з яких одна – правильна. Правильна відповідь оцінюється 3 

балами. Необхідний мінімум  дорівнює 20 балам. Тестування рейтингове. 
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