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ВСТУП 
«Геодезія. 1 частина» є однією з головних дисциплін для 

підготовки спеціалістів у галузі геодезії та землеустрою. Практична 

діяльність таких фахівців пов’язана з виконанням геодезичних 

вимірювань на місцевості різними геодезичними приладами, як при 

створенні геодезичних мереж, так і при проведенні топографічних 

знімань. 

Головною метою дисципліни є ознайомити студентів молодших 

курсів, з сутністю та методами застосування фундаментальних 

понять геодезичної науки, навчити працювати з традиційними 

геодезичними приладами та розв’язувати різноманітні геодезичні 

задачі. 

Геодезія, як наука, є базовою для вивчення професійно-

орієнтованих та фахових дисциплін, таких як «Геодезичні 

прилади», «Вища геодезія», «Картографія», «Інженерна геодезія» 

та ін., що передбачені навчальним планом з підготовки бакалавра 

за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». 

 

Анотація 
Дисципліна «Геодезія. 1 частина» забезпечує майбутніх 

фахівців сфери землеустрою та геодезії знаннями теоретичних 

основ та практичних  навичок з питань основних геодезичних 

робіт, а саме: розв’язок задач за допомогою карт та планів, 

побудова геодезичних мереж та їх обробка, визначення планово-

висотного положення об’єктів за допомогою геодезичних приладів, 

виконання різних топографічних та тематичних знімань, побудова 

картографічних матеріалів для вирішення завдань професійної 

діяльності. 
Ключові слова: геодезія, геодезичні прилади, топографо-

геодезичні вишукування, геодезичні мережі, топографічне 

знімання, геодезичний моніторинг. 

 

Аbstract 
Discipline «Geodesy. 1 part» provides future specialists of the 

geodetic and land managеment field of activity  knowledges of 

theoretical bases and practical skills with questions of basic geodetic 

works, namely: solving tasks by means of maps and plans, construction 

of geodetic networks and their processing, determining the planned and 

height position of objects using geodetic instruments, execution a 
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variety of topographical and thematic surveys, the construction of 

cartographic materials for the solving problems of professional activity. 

 
Key words: geodesy, geodetic instruments, topographic and 

geodetic surveying, geodetic networks, topographic surveying, geodetic 

monitoring. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

Показників 
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спеціальність, 
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землеустрій» 
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Землеустрій та 
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Примітка.     Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить (%):    

для денної форми навчання – 34% до 66%; 

                       для заочної форми навчання – 11% до 89%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – підготовка майбутніх фахівців з 

питань основних геодезичних вимірювань на місцевості, а саме: 

кутових, лінійних та перевищень, а також вивчення приладів, 

якими вони виконуються, і на цій основі розглядаються способи 

побудови геодезичних мереж та виконання різних топографічних 

знімань. 

Завдання: 
- ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами 

створення топографічних карт та планів; 

- навчити правильно застосовувати методичний інструментарій 

використання топографічних карт для вирішення наукових та 

практичних задач; 

- виробити навички роботи з приладами, які застосовуються для 

створення топографічних карт, планів та профілів; 

- сформувати вміння застосовувати системний підхід при 

вивченні основних теоретичних положень курсу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- теоретичні основи про форму та розміри Землі;  план, карту і 

профілі земної поверхні; системи координат, що використовуються  

в геодезії; 

- умовні знаки топографічних планів і карт; основні форми 

рельєфу місцевості та їх зображення на топографічних планах і 

картах; 

- принципи роботи та перевірки теодолітів, нівелірів, 

тахеометрів та інших геодезичних приладів; 

- методи побудови геодезичних мереж (теодолітні ходи, засічки, 

знімальні мережі); методи проведення нівелювання, способи 

обчислення координат та висот точок земної поверхні; 

зрівноваження планових і висотних знімальних мереж; технологію 

проведення топографічного знімання. 
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вміти:  
- розв’язувати інженерні задачі на топографічних планах і 

картах; 

- виконувати польові вимірювання теодолітами, нівелірами та  

рулетками;  

- будувати геодезичні мережі та виконувати їх зрівноваження; 

- викреслювати топографічні плани та профілі; 

- виконувати польові і камеральні роботи при прокладанні ходів 

технічного класу точності; 

-  розв’язувати інженерні задачі на місцевості; 

- проводити оцінку точності виконаних робіт. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ВЕРТИКАЛЬНЕ ЗНІМАННЯ МІСЦЕВОСТІ 

 
Тема 1. Загальні відомості з геодезії. 
Предмет геодезії.  Завдання і роль геодезії в народному 

господарстві. Короткий історичний огляд розвитку геодезії та 

уявлення про форму і розміри Землі. Розвиток геодезії в Україні та 

організація геодезичної служби. Форма і розміри Землі. Основні 

системи координат, що застосовуються в геодезії. План, карта та 

профіль земної поверхні. Методи зображення земної поверхні на 

картах і планах. Вплив кривини Землі на горизонтальні віддалі та 

висоти точок. 

Тема 2. Визначення перевищень та висот точок на поверхні 
Землі. 

Види нівелювання. Геометричне нівелювання. Способи 

визначення висот точок на поверхні Землі. Вплив кривини Землі та 

рефракції на результати нівелювання. 

Тема 3. Прилади для визначення перевищень горизонтальним 
променем. 

Будова нівелірів та їх характеристики. Основні частини 

нівелірів: зорова труба, сферичний та циліндричний рівні, 

компенсатор. 

Тема 4. Перевірки нівелірів та рейок. 
Перевірки та юстирування нівелірів. Нівелірні рейки. 

Тема 5. Технічне нівелювання. 
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Класифікація та схеми побудови нівелірних мереж. Нівелірні 

знаки. Технічне нівелювання. Зрівноваження нівелірних ходів та 

обчислення висот точок. 

Тема 6. Трасування лінійних споруд. 
Загальні відомості про трасу та трасування. Камеральне та 

польове трасування. Пікетажний журнал. Порядок нівелювання 

пікетів та поперечників. 

Тема 7. Камеральні роботи та особливі випадки нівелювання. 
Побудова поздовжнього та поперечного профілів. Проектування 

елементів лінійної споруди. Нівелювання поверхні. Побудова 

топографічного плану за матеріалами нівелювання поверхні. 

Передача відміток в котлован. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

КУТОВІ ТА ЛІНІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ 
 

Тема 8. Лінійні вимірювання. 
Поняття про геодезичні вимірювання. Вимірювання ліній 

механічними приладами та введення поправок у виміряну довжину. 

Визначення віддалей, які недоступні для вимірювання рулетками. 

Оптичні віддалеміри. Cвітло- та радіовіддалеміри. Тахеометри. 

Джерела похибок при лінійних вимірюваннях. 

Тема 9. Вимірювання кутів. 
Принцип кутових вимірювань і схема теодоліта. Класифікація 

теодолітів. Конструкція теодоліта технічної точності. Перевірки 

теодолітів технічної точності. Способи вимірювання 

горизонтальних кутів. Вимірювання кутів нахилу. Джерела 

похибок кутових вимірювань. Тригонометричне нівелювання. 

Тема 10. Загальні принципи виконання та організації 
геодезичних робіт. 

Основні принципи організації геодезичних робіт. Методи 

створення планових геодезичних мереж та їх класифікація. 

Розрядні мережі згущення. Знімальні геодезичні мережі. Висотні 

геодезичні мережі. Закріплення пунктів геодезичних мереж на 

місцевості. 

Тема 11. Побудова та обробка мереж геодезичної знімальної 
мережі. 

Побудова мереж геодезичної знімальної основи. Загальні 

відомості. Теодолітні ходи. Польові роботи при побудові 
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теодолітних ходів. Пряма та обернена геодезичні задачі. 

Камеральне опрацювання вимірювань, які виконують при побудові 

теодолітних ходів. 

Тема 12. Геодезичні засічки. 
Пряма одноразова кутова засічка. Обернена одноразова кутова 

засічка. Лінійна засічка. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ 

 

Тема 13. Теодолітне знімання. 
Суть теодолітного знімання. Елементи ситуації, що підлягають 

зніманню. Способи виконання теодолітного знімання. Камеральна 

обробка теодолітного знімання.  

Тема 14. Тахеометричне знімання. 
Суть та сфери застосування тахеометричного знімання. Основні 

формули тахеометричного знімання. Прилади тахеометричного 

знімання. Робота на станції при тахеометричному зніманні. 

Складання плану тахеометричного знімання. Обґрунтування 

вибору масштабу і висот перерізу рельєфу для топографічного 

знімання. Виконання топографічного знімання електронними 

тахеометрами. 

Тема 15. Побудова топографічного плану місцевості. 
Камеральні роботи при побудові топографічного плану. 

Побудова на плані точок знімальної основи, рейкових (пікетних) 

точок, ситуації та проведення горизонталей. Позарамкове 

оформлення топоплану. 

Тема 16. Окомірне знімання та барометричне нівелювання. 
Сутність окомірного знімання. Інструменти і прилади для 

окомірної зйомки. Визначення віддалей під час окомірної зйомки. 

Методика виконання окомірного знімання. Загальні основи 

барометричного нівелювання. Прилади для барометричного 

нівелювання. 

Тема 17. Оцінка точності результатів геодезичних 
вимірювань. 

Види вимірів і класифікація похибок. Властивості випадкових 

похибок. Принцип арифметичної середини. Середня квадратична 

похибка одного вимірювання. Відносна похибка. Нерівноточні 

вимірювання, їх ваги та оцінка точності. 
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Заочна форма навчання 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ВЕРТИКАЛЬНЕ ЗНІМАННЯ МІСЦЕВОСТІ 

 
Тема 1. Загальні відомості з геодезії. 
Предмет геодезії. Завдання і роль геодезії в народному 

господарстві. Короткий історичний огляд розвитку геодезії і 

уявлення про форму і розміри Землі. Форма і розміри Землі. 

Розвиток геодезії в Україні та організація геодезичної служби. 

Основні системи координат, що застосовуються в геодезії. Поняття 

про план, карту та профіль земної поверхні. Методи зображення 

земної поверхні на картах і планах. 

 

Тема 2. Визначення перевищень та висот точок на поверхні 
Землі. 

 Види нівелювання. Геометричне нівелювання. Способи 

визначення висот точок поверхні. Прилади для визначення 

перевищень горизонтальним променем. Класифікація та схеми 

побудови нівелірних мереж. Нівелірні знаки. Технічне 

нівелювання. Зрівноваження нівелірних ходів та обчислення висот 

точок. Трасування лінійних споруд. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
КУТОВІ ТА ЛІНІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ 

 
Тема 3. Вимірювання кутів та ліній. 
Вимірювання ліній механічними приладами та введення 

поправок у виміряну довжину. Оптичні віддалеміри. Тахеометри. 

Принцип кутових вимірювань і схема теодоліта. Класифікація 

теодолітів. Конструкція теодоліта технічної точності. Перевірки 

теодолітів технічної точності. Способи вимірювання 

горизонтальних кутів. Вимірювання кутів нахилу. Джерела 

похибок кутових вимірювань. Тригонометричне нівелювання. 

Тема 4. Побудова та обробка мереж геодезичної знімальної 
мережі. 

Методи створення планових геодезичних мереж та їх 

класифікація. Побудова мереж геодезичної знімальної основи. 

Теодолітні ходи. Польові роботи при побудові теодолітних ходів. 
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Пряма та обернена геодезичні задачі. Камеральне опрацювання 

вимірювань, які виконують при побудові теодолітних ходів. 

Геодезичні засічки. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ 

 

Тема 5. Теодолітне та тахеометричне знімання. 
Суть теодолітного знімання та тахеометричного знімання. 

Елементи ситуації, що підлягають зніманню. Способи виконання 

теодолітного знімання. Камеральна обробка теодолітного знімання. 

Основні формули тахеометричного знімання та прилади, які 

застосовують при тахеометричному зніманні. Робота на станції при 

тахеометричному зніманні. Складання топографічного плану.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни. 
 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л. л.р. інд. 
С.р

. 
л. л.р. інд. 

С.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. ВЕРТИКАЛЬНЕ ЗНІМАННЯ МІСЦЕВОСТІ 
Тема 1. 

Загальні 

відомості з 

геодезії. 

14 2   12 10.5 0.5   10 

Тема 2. 

Визначення 

перевищень та 

висот точок 

на поверхні 

Землі. 

6 2   4 10.5 0.5   10 

Тема 2. Прилади 

для визначення 

перевищень 

горизонтальним 

променем. 

12 2 2  8 10.5 0.5 2  8 
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Тема 4. 

Перевірки 

нівелірів та 

рейок. 

10 2 2  6 10    10 

Тема 5. 

Технічне 

нівелювання. 
12 2 4  6 14.5 0.5 4  10 

Тема 6. 

Трасування 

лінійних 

споруд. 

10 2   8 12    12 

Тема 7. 

Камеральні 

роботи та 

особливі 

випадки 

нівелювання. 

16 2 4 2 8 12   2 10 

Всього годин 
за змістовим 
модулем 1 

80 14 12 2 52 80 2 6 2 70 

Змістовий модуль 2.  КУТОВІ ТА ЛІНІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ 

Тема 8. Лінійні 

вимірювання. 
6 2   4 11 1   10 

Тема 9. 

Вимірювання 

кутів. 

22 4 10  8 15 1 4  10 

Тема 10. 

Загальні 

принципи 

виконання та 

організації 

геодезичних 

робіт. 

8 2   6 10    10 

Тема 11. 

Побудова та 

обробка мереж 

геодезичної 

знімальної 

мережі. 

16 2 4 2 8 15 1  2 12 

Тема 12. 

Геодезичні 

засічки 
10 2 2  6 10    10 

Всього годин 62 12 16 2 32 61 3 4 2 52 
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за змістовим 
модулем 2 

Змістовий модуль 3.  ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ 

Тема 13. 

Теодолітне 

знімання. 
10 2   8 13 1 2  10 

Тема 14. 

Тахеометричне 

знімання. 

20 2 4 4 10 19 1 2 4 12 

Тема 15. 

Побудова 

топографічног

о плану  

місцевості. 

20 2 4 4 10 19 1 2 4 12 

Тема 16. 

Окомірне 

знімання та 

барометричне 

нівелювання. 

8 2   6 8    8 

Тема 17. 

Оцінка 

точності 

результатів 

геодезичних 

вимірювань. 

10 2   8 10    10 

Всього годин 
за змістовим 
модулем 3 

130 22 24 10 74 130 6 10 10 104 

Всього годин  210 36 36 12 126 210 8 16 12 174 
 
 
 

5. Теми лабораторних занять 

 Денна форма навчання 

Лабораторна робота 1. (2 год) 
Будова нівелірів. Приведення нівеліра в робоче положення. 

Виконання відліків з рейки. 

 

Лабораторна робота 2. (2 год) 
Перевірки нівелірів. 
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Лабораторна робота 3. (4 год) 
Технічне нівелювання. 

 

Лабораторна робота 4. (2 год) 
Обробка журналу нівелювання за квадратами. Складання 

плану нівелювання поверхні. 

 

Лабораторна робота 5. (2 год) 
Будова теодоліта. Приведення  теодоліта в робоче 

положення. Відліки. 

 

Лабораторна робота 6. (2 год) 
Перевірки теодолітів. 

 

Лабораторна робота 7. (2 год) 
Вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів. 

 

Лабораторна робота 8. (2 год) 
Вимірювання горизонтальних кутів способом кругових 

прийомів. 

 

Лабораторна робота 9. (2 год) 
Тригонометричне нівелювання. 

 

Лабораторна робота 10. (4год) 
Обчислення координат точок замкнутого теодолітного ходу. 

Обчислення координат точок розімкнутого теодолітного ходу. 

 

Лабораторна робота 11. (2 год) 
Розв’язання кутових та лінійних засічок. 

 

Лабораторна робота 12. (2 год) 
Камеральна обробка матеріалів  тахеометричного знімання. 

 

Лабораторна робота 13. (2 год) 
Проведення тахеометричного знімання. 

 

Лабораторна робота 14. (4 год) 
Побудова топографічного плану. 
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Лабораторна робота 15. (2 год) 
Побудова профілів. 

Заочна форма навчання 

Лабораторна робота 1. (2 год) 
Прилади для визначення перевищень на місцевості. 

 

Лабораторна робота 2. (4 год) 
Технічне нівелювання. 

 

Лабораторна робота 3. (2 год) 
Кутомірні геодезичні прилади. 

 Лабораторна робота 4. (2 год) 
Вимірювання горизонтальних кутів. 

 

Лабораторна робота 5. (2 год) 
Камеральна обробка матеріалів теодолітного знімання. 

 

Лабораторна робота 6. (2 год) 
Проведення тахеометричного знімання. 

 

Лабораторна робота 7. (2 год) 
Побудова топографічного плану. 

 
6. Завдання для самостійної роботи 

 
 Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 
- Підготовка до аудиторних занять – 36 год. 

- Підготовка до контрольних заходів – 42 год. 

- Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань –

12 год. 
- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 48 год. 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  
форми навчання: 

- Підготовка до аудиторних занять – 12 год. 
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- Підготовка до контрольних заходів – 42 год. 

- Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань –

12 год. 
- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 120 год. 
Таблиця 6.1 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Загальні відомості з геодезії  4 

2 
Розвиток геодезії в Україні та 

організація геодезичної служби 
4 6 

3 
Методи зображення земної поверхні на 

картах і планах 
4 6 

4 
Найпростіші геодезичні прилади та 

вимірювання на місцевості 
2 6 

5 Визначення перевищень  6 

6 
Прилади для визначення перевищень 

горизонтальним променем 
2 6 

7 Перевірки нівелірів та рейок  4 

8 Трасування лінійних споруд 2 6 

9 
Камеральні роботи та особливі випадки 

нівелювання 
2 6 

10 
Класифікація та схеми побудови 

нівелірних мереж 
2 4 

11 

Обґрунтування вибору масштабу і 

висот перерізу рельєфу при 

топографічному зніманні 

2 4 

12 Електронні системи вимірювання 2 6 

13 
Вимірювання віддалей 

світловіддалемірами 
 6 

14 
Визначення відстаней до недоступних 

точок місцевості 
 4 

15 Геодезичні засічки  4 

16 
Зрівноважування висотних мереж 

знімальної основи 
2 8 
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1 2 3 4 

17 
Методи знімання ситуації при 

теодолітному зніманні 
 6 

18 
Побудова топографічного плану 

місцевості  
2 8 

19 
Оцінка точності результатів 

геодезичних вимірювань 
2 6 

20 Сучасні геодезичні прилади 6 4 

21 
Правила поводження з геодезичними 

приладами 
4 4 

22 
Техніка безпеки при виконанні 

геодезичних робіт 
6 4 

23 
Роль геодезії у заходах з охорони  

навколишнього середовища 
4 6 

 Всього 48 120 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
 

В якості індивідуальної роботи згідно навчального плану за 

спеціальністю «Геодезія та землеустрій» передбачено виконання 

розрахунково - графічної роботи «Побудова топографічного плану 

за матеріалами тахеометричного знімання». На її виконання 

відведено 12 годин навчального навантаження студента.  . 

Розрахунково - графічна робота виконуються студентами 

відповідно до виданого завдання за індивідуальними вихідними 

даними. 

Зміст і порядок виконання розрахунково - графічної роботи: 

1. Розрахунок вихідних даних для власного варіанту. 

2. Зрівноважування розімкненого теодолітного ходу. 

3. Обчислення журналу висотно - тахеометричного ходу і 

знаходження перевищень між точками ходу. 

4. Зрівноважування висотного ходу та обчислити висоти 

пунктів. Обчислити фактичну та граничну помилки визначення 

висот. 

5. Обчислення журналу тахеометричного знімання на 

станціях і визначення висот рейкових точок. 

6. Побудова топографічного плану. Оформлення його згідно 

умовних знаків. 

7. Побудова профілю за заданим напрямком. 
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8. Методи навчання 
Лекції проводяться з використанням технічних засобів 

навчання і супроводжуються демонстрацією схем, відомостей і 

таблиць. На лабораторних заняттях розв’язуються задачі, 

наближені до реальних виробничих задач. Самостійна підготовка 

студентів з вивчення дисципліни передбачає виконання зазначених 

вище завдань самостійної роботи методом опрацювання основної 

та допоміжної навчальної та навчально - методичної літератури і 

періодичних видань. 

Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни 

студентам надаються індивідуальні консультації, проводяться 

пояснення окремих питань, бесіди, дискусії. 

 

9. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводяться в за допомогою оцінки  правильності та якості 

виконання поставлених завдань  та захисту тем змістових модулів. 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки 

звітів з самостійної роботи та захисту розглянутих в них питань.  

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у 

письмовій формі у вигляді тестової програми. 

Усі форми контролю включені до 100 - бальної шкали. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Р
Г

Р
 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

те
ст

 (
ек

за
м

ен
) 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 2 

Т14 Т15 Т16 Т17 
10 40 100 

4 3 2 2 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Для іспиту 

(курсової роботи) 

Для заліку 

90-100 відмінно  

зараховано 82-89 добре 

74-81 добре 

64-73 задовільно зараховано 

60-63 задовільно 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

 

1. Інтерактивний комплекс навчально - методичного 

забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

2. Комплект плакатів. 

3. Мультимедійне забезпечення у вигляді презентацій. 

4. Роздатковий матеріал для лабораторних робіт. 

5. Вихідні дані для розрахунково-графічної роботи. 

6. Методичні вказівки для виконання польових та 

камеральних робіт. 

7. Методичні вказівки для виконання індивідуальних 

самостійних робіт. 

 

12. Рекомендована література 

Базова література 

1. Геодезія. Частина І. Черняга П.Г., Дмитрів О.П., Стахів Я.А. 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – 

Рівне: НУВГП, 2009. - 296с. 

2. Геодезичні прилади. О.І.Мороз, І.С. Тревого, Т.Г.Шевченко. 

Львів 2005р. 
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3. Геодезія. Частина 1. Під редакцією проф. Могильного С.Г., 

проф. Войтенка С.П. Чернігів, 2002. 

4. Островський А.Л. та ін. Геодезія, частина ІІ. Підручник. – 

Львів, 2007. – 508 с. 

5. Селиханович В.Г., Козлов В.П.,Логинова Г.П. Практикум 

по геодезии. Учебное пособие, 2-е издание стереотипное. – М., 

ООО ИД "Альянс", 2006. – 382с. 

6. Черняга П.Г. та інш. Інженерна геодезія. Лабораторні 

роботи. Рівне, 1999. 
 

Допоміжна література 
 

1. Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної 

роботи  «Обробка польових матеріалів і складання плану 

теодолітного знімання» студентами напряму підготовки 6.080101 

„Геодезія, картографія та землеустрій” з дисципліни “Геодезія”/ 

Дмитрів О.П., Чудовець Л.М., Рівне: НУВГП, 2012. –  32 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/982/ 

2. Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної 

роботи  «Побудова топографічного плану за матеріалами 

тахеометричного знімання» студентами напряму підготовки 

6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” з дисципліни 

“Геодезія”/ Дмитрів О.П., Чудовець Л.М., Рівне: НУВГП, 2013. – 24 

с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/430/ 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на 

тему  «Кутові вимірювання» студентами напряму підготовки 

6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” з дисципліни 

“Геодезія”/ Дмитрів О.П., Чудовець Л.М., Рівне: НУВГП, 2013. – 20 

с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3819/ 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на 

тему  «Рішення задач на топографічних картах» студентами 

напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та 

землеустрій” з дисципліни “Геодезія”/ Дмитрів О.П., Чудовець 

Л.М., Рівне: НУВГП, 2015. – 38с. / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3822/ 
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5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на 

тему «Технічне нівелювання» з навчальної дисципліни «Геодезія» 

студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та 

заочної форм навчання. Дмитрів О.П., Рівне: НУВГП, 2017. – 10 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5846/ 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. База «Законодавство України» на сайті Верховної Ради 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi. 

2. МОН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua. 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП –м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у 

цифровому репозторії ). 

6. http://dgm.gki.com.ua/ - офіційний сайт Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру. 

7. Сайти виробників геодезичного обладнання [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.leica-geosystems.com/, www.trimble.com/,   

www.topconpositioning.com/,  www.sokkia.com/, www.nikon.com/.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


