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Опис дисципліни 

Дисципліна «Геодезія» спрямована на ознайомлення студентів з сучасними  
досягненнями вітчизняної та зарубіжної геодезичної науки. Та вміння вирішувати 

інженерні задачі на топографічних картах та аерофотознімках, також перевіряти та 

приводити в робочий стан геодезичні прилади, вимірювати ними кути, довжини ліній та 

перевищення, виконувати геодезичні зйомки (бусольну,теодолітну, нівелірну, 

тахеометричну),виконувати обчислювальну та графічну обробку результатів зйомки; 

Вміти будувати на місцевості кути та відрізки ліній заданої величини, точки з проектними 

висотами, ліній заданого ухилу. Виконувати розрахунки розбивочних елементів при 

складанні проектів винесення у натуру квартальної мережі та лісосіки, виносити в 

натуру.Розбивати та нівелювати траси дороги та інших лінійних об'єктів, складати їх 

профілі,виконувати розрахунки,пов'язані з проектуванням плану та профілю траси. 

Застосовувати теорію похибок для оцінки точності вимірювань та роботи геодезичних 

приладів 
 

 

Структура курсу 

Години       

(лек. 
Тема Результати навчання 

 
Завдання 

/пр./лаб  

      

)       

2/-/2 Загальні відомості Вивчити зміст, завдання, значення  дисципліни. Питання 
 про геодезію Знати  загальнівідомості  з  геодезії,  предмет  та  

  задачігеодезії.    Геодезія    як    наука.    Задачі  

  геодезії. Роль геодезії в народномугосподарстві,  

  застосування при лісовпорядкувальних    та  

  лісогосподарських роботах. Короткий  

  історичний огляд розвитку геодезії.  

  Зв'язокгеодезії з іншими науками.   

    

2/-/2 Орієнтування ліній Вивчити  поняття  про  орієнтування  ліній. Питання 
 на місцевості. Азимути,  румби,  дирекційні  кути.  Зближення  

 Бусоль. меридіанів. Схилення магнітної стрілки. Зв'язок  

  між  дирекційними  кутами  (азимутами)  ліній  та  

  їх  румбами.  Визначення  дирекційних  кутів  та  

  географічних  азимутів ліній  

  натопографічнійкарті.  Поняття  про  визначення  

  географічного меридіанузастрономічних  
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  спостережень.    Бусолі,    їхбудова,    перевірки.  

  Вимірювання  бусоллю  магнітних  азимутів  та  

  румбів ліній на місцевості. Бусольне знімання та  

  складання плану за румбами і розподіл лінійної  

  невязки графічним способом.      

       

2/-/2 Координати і Знати категорії помилок геодезичних Питання 
 геодезії. Глобальна вимірювань:   грубі,систематичні   та   випадков  

 позиційна система іпохибки.Властивості  випадкових  похибок  при  

 GPS рівноточних вимірюваннях. Арифметична  

  середина. Середня квадратична похибка  

  вимірювань.  Гранична  похибка. Абсолютна  та  

  відносна  похибки  вимірювань.  Оцінка  точності  

  за різницями подвійних рівноточнихвимірів  

  Нерівноточн  івимірювання.  Ваги  

  вимірюваньтаїхвластивості.Середня  

  квадратична  похибка  одиниці  ваги.  Порядок  

  опрацювання нерівноточних вимірювань однієї  

  величини. Вимоги до геодезичних вимірювань та  

  їхопрацювання    з    позиції    теорії    похибок.  

  Врівноваження результатів вимірювань.    

    

2/-/2 Теодолітне Знати основні характеристики теодолітів. Питання, 
 знімання. Будова та Принципова схема теодоліта та його основні осі. тести 

 принцип роботи Кутомірні круги. Лімб та алідада. Пристрої для  

 теодоліта знімання   відліків.   Штриховий   та   шкаловий  

  мікроскопи.Верньєртайоготочність.  

  Ексцентриситеталідади.  Рівні  та  компенсатори  

  нахилу.  Циліндричний,  круглий  та  контактний  

  рівні.Ціна поділки рівня.Приведення  

  бульбашки  рівня  в  нуль-пункт.  Перевіркирівня.  

  Зорові труби. Об'єктиви та окуляри.  

  Еквівалентналінза.   Візирнасітка.   Кремальєра.  

  Хідпроменіву зоровійтрубі. Візирнавісь.  

  Паралаксвізирної сітки. Фокусна відстань  

  об'єктива.   Збільшення   труби,   поле   зору   та  

  точність візування. Будова вертикального круга.  

  Дослідження  та  перевіркитеодолітів.  Поняття  

  про кодові та лазернітеодоліти.     

    

2/-/2 Польові роботи Вміти  прокладати  теодолітні  ходи  та  прив'язка Питання, 
 при теодолітному їх до пунктів геодезичної мережі. Діагональний тести 

 зніманні хід.   Способи   знімання   контурнів   ситуації:  

  обходу,  полярний,  кутових  та  лінійних  засічок,  

  перпендикулярів,   створів.   Абрис.   Контроль  

  вимірювань горизонтальних кутів.  Кутова  

  нев'язка  та  її  розподіл.  Горизонтальні  проекції  

  ліній. Обчислення дирекційних  кутів.  

  Знаходженняприростівкоординаттаїх  

  врівноваження Визначення координат  

  точокполігону.    Способивиявлення    грубих  

  похибок обчислень та вимірювань при  



  недопустимій  нев'язці.  Особливост  іобчислення  

  теодолітного ходу, прокладеногоміждвома  

  пунктами  геодезичної  мережі.  Врівноваження  

  теодолітних полігонів.     
     

2/-/4 Камеральні роботи Вміти складати плани за результатами знімання:  
 при теодолітному побудова координатної сітки, нанесення точок за  

 зніманні їх  координатами,  нанесення  контурівситуації.  

  Оформлення плану.     

    

2/-/4 Обчислення площ Знати  способи  визначення  площ  та  їх Питання, 
 земельних ділянок точність.Визначенняплощіполігону    за тести 

  результатами безпосередніх вимірювань  

  (аналітичнийспосіб). Обчислення площі  

  полігону    закоординатамийоговершин.  

  Графічний   спосіб   визначення   площі.   Типи  

  палеток,   що   застосовуються   для   визначення  

  площ.   Механічний   спосіб   визначення   площ.  

  Будова  та  принцип  роботи  планіметра.  Ціна  

  поділки планіметра та її залежність віддовжини  

  обвідного важеля та масштабу плану. Перевірки  

  полярного  планіметра.  Електронний  планіметр.  

  Визначення  та  врівноваження  площ  контурів  

  ситуації. Експлікація угідь.    

    

2/-/2 Нівелювання. Знати  суть  геометричного  нівелювання. Питання, 
 Будова та принцип Вплив    кривизни    Землі    та    рефракції    на тести 

 роботи нівелірів результати нівелювання. Способи геометричного  

  нівелювання. Будова нівелірів. Нівелірні рейки.  

  Башмаки  та  костилі.  Дослідження  і  перевірки  

  нівелірів  та  нівелірних  рейок.  Лазерні  прилади  

  длягеометричногонівелювання.Точність  

  геометричного нівелювання.    

       

2/-/2 Нівелювання Знати етапи польових робіт. Питання, 
 траси. Розмічування   пікетажу.   Пікетажна   книжка. тести 

 Польовіроботи Пікетні  та  плюсові  точки.  Вимірювання  кутів  

  повороту  траси.   Основні   елементи   кругових  

  кривих.  Розмічення  головних  точок  кругових  

  кривих. Винесення пікетів з тангенсів на криву.  

  Розмічування   поперечних   профілів.   Знімання  

  притрасової смуги. Нівелювання траси способом  

  із   середини.   Прив'язка   до   реперів.   Ведення  

  нівелірного   журналу.   Сполучні   та   проміжні  

  точки. Безпікетний спосіб нівелювання траси.  

       

2/-/4 Нівелюваннятраси. Знати посторінковий  контроль. Питання, 
 Камеральні роботи. Врівноваженняперевищень.  Вміти Обчислювати тести 



  висоту сполучних та проміжних точок. Горизонт  

  нівеліра.  Складання  профілю  та  плану  траси.  

  Профільнасітка. Проектналінія. Нахил проектної  

  лінії.    Проектнівисоти    точокмісцевості.  

  Робочівисоти.  Обчислення  відстаней  до  точок  

  нульових робіт. Побудова поперечних профілів.  

  Вимоги до оформлення профілю.      

     

2/-/2 Нівелювання Знати про  нівелювання  поверхні  як  вид Питання, 
 поверхні ділянок топографічного знімання.  Розмічення тести 

  сіткиквадратів, прокладання магістралей.  

  Зніманняситуації. Нівелювання  поверхніпо  

  квадратах. Абрис-журнал нівелювання.  

  Опрацювання результатів нівелювання, контроль  

  польовихвимірювань. Складання плану ділянки.  

  Способи інтерполювання  горизонталей.  

  Оформлення плану         

         

2/-/2 Рельєф місцевості Знати рельєфмісцевості  і  способи Питання, 
 та його зображення йогозображення.   Горизонталі   і   їхвластивості. тести 

 на планах і картах Висотапрерізугоризонталей.Закладання  

  горизонталей.  Визначення  по  карті  абсолютних  

  висот   точок,   формисхилів,   величини   нахилу  

  ліній. Побудова  графіка закладень та  

  користування  ним.  Проведення  ліній  заданного  

  ухилу. Визначення границь водозбірної площі.  

        

2/-/- Топографічна Поняття про картографічні проекції. Рівнокутна Питання, 
 карта. поперечна циліндрична  проекція Гауса. тести 

 Картографічні Шестиградусні та триградусн  ізони.  

 проекції. Розграфлення та номенклатура топографічних  

 Номенклатура карт карт. Головний мастаб карт.        

    

    

2/-/- Топографо- Знати суть аерофототопографічної зйомки. Методи Питання, 

 геодезичні роботи визначення 

масштаб

у аерофотознімків.  Види тести 

 при аерофотознімків. Організація знімальних робіт при  

 лісовпорядкуванні лісовпорядкуванні. Лісовпорядкування і його види.  

 та проведенні Організація знімально-геодезичних робіт в планшеті,  

 лісогосподарських урочищі. Виготовлення лісовпорядкувального  

 заходів планшету. Дешифрування аерофотознімків.  

  Прив'язка  знімків  до  карти.  Визначення  масштабу  

  знімка.    Визначення    на    знімку    прямокутних  

  координат.   Дешифрування   елементів   рельєфу  і  

  ситуації. Використання стереоскопів      

2/-/- Тахеометричне Знати   суть   тахеометричного   знімання,   його Питання, 
 знімання. Місце особливості та  область  застосування.  Загальн  і тести 

 нуля. Визначення відомості  про  прилади,  що  використовуються  

 перевищень при    тахеометричному    зніманні.    Теодоліти-  

 теодолітом тахеометри, номограмні  та  електронні  



 тахеометром тахеометри. Місце  нуля  вертикального  круга  

  теодоліта.   Приведення   місця   нуля   до   нуля.  

  Тахеометричні  рейки.  Суть  тригонометричного  

  нівелювання.   Планово-висотне   обґрунтування  

  тахеометричного знімання. Тахеометричні ходи.  

  Знімання  ситуації  та  рельєфу.  Тахеометричний  

  журнал   та   абрис.   Тахеометричні    таблиці.  

  Опрацювання результатів тахеометричного  

  знімання.   Складання   та   оформлення   плану.  

  Нанесення на план горизонталей.  
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Політика оцінювання  
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  
● 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 онлайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 

 

   Оцінювання  

 Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

 Види оцінювання  % від остаточної оцінки 

 Модуль 1(Теми 1.1. – 4.)  18 

 Модуль 2 (Теми 5.1. – 6)  34 

 Модуль 3 (Теми 7.1. – 8)  38 

 Додаткова навчальна робота студентів  10 
 (написання рефератів, створення   

 презентацій, участь у науково-дослідних   

 роботах, наукових конференціях тощо)   

  Шкала оцінювання студентів: 
     

 Сума балів за всі  Оцінка за національною шкалою 
 

Оцінка 
   

 види навчальної для екзамену, диферен-  
 

ЄКТС 
 

 діяльності ційованого заліку, для заліку 
  

   

курсового проекту 
(роботи)  

 90-100 А відмінно  

 82-89 В 
добре 

зараховано 
 

74-81 С    

 64-73 D 
задовільно 

 
 

60-63 E 
 

    

 35-59  незадовільно з не зараховано з можливістю 
  FX можливістю повторного повторного складання 
   складання  

 0-34  незадовільно з не зараховано з обов’язковим 
  F обов’язковим повторним повторним вивченням 
   вивченням дисципліни дисципліни 



 


