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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Геодезія та землеустрій 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 

Рік навчання, семестр 2, 3-4 

Кількість кредитів 7,0 

Лекції: 36 год. д.ф.н.; 4 год. з.ф.н.; 

Лабораторні заняття: 36 год. д.ф.н.; 18 год. з.ф.н.; 

Самостійна робота: 138 год. д.ф.н.; 188 год. з.ф.н.; 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна, заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

 

Трохимець Сергій Миколайович,  
Старший викладач кафедри геодезії та картографії 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Трохимець_Сергій_Миколайович  

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1894-0781  
Як комунікувати +38 (067) 900 00 15, 

s.m.trokhymets@nuwm.edu.ua  
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Мета вивчення дисципліни полягає у здобутті студентами знань 

про геодезичні прилади, їх будову, перевірки та дослідження, 

засвоєнні навиків роботи з ними та вмілого і дбайливого 

поводження. Ознайомлення з методами та засобами вимірювання; 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Янчук_Олександр_Євгенович
https://orcid.org/0000-0003-1894-0781
mailto:s.m.trokhymets@nuwm.edu.ua
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виконання обробки, аналізу та оцінки результатів вимірювань. 

Завдання дисципліни - навчити студентів користуватись 
геодезичними приладами різного призначення, виконувати 
вимірювання, перевірки та дослідження, визначати інструментальні 
помилки, проводити атестацію геодезичних приладів. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289  

Компетентності СК02. Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-

математичних, природничих, соціально-економічних, інженерних 

наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

СК04. Здатність обирати та використовувати ефективні методи, 

технології та обладнання для здійснення професійної діяльності у 

сфері геодезії та землеустрою. 

СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне, технічне і 

технологічне забезпечення для вирішення складних питань геодезії 

та землеустрою. 

СК06. Здатність виконувати дистанційні, наземні, польові та 

камеральні дослідження, інженерні розрахунки з опрацювання 

результатів досліджень, оформляти результати досліджень, 

готувати звіти при вирішенні завдань геодезії та землеустрою. 

СК09. Здатність застосовувати інструменти, прилади, обладнання, 

устаткування при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

Програмні результати 
навчання 

РН10. Обирати і застосовувати інструменти, обладнання, 

устаткування та програмне забезпечення, які необхідні для 

дистанційних, наземних, польових і камеральних досліджень у 

сфері геодезії та землеустрою. 

РН11. Організовувати та виконувати дистанційні, наземні, польові і 

камеральні роботи в сфері геодезії та землеустрою, оформляти 

результати робіт, готувати відповідні звіти. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Структура навчальної 
дисципліни 

Денна форма навчання 
3 семестр:  лекцій –22 год; лаб.роб. – 20 год; с.р. – 78 год. 
4 семестр: лекцій –14 год; лаб.роб. – 16 год; с.р. – 60 год. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
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Заочна форма навчання 
3 семестр:  лекцій –2 год; лаб.роб. – 6 год; с.р.- 110 год. 
4 семестр: лекцій –2 год; лаб.роб. – 12 год; с.р.- 78 год. 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3 семестр 
Змістовий модуль 1 

Оптичні геодезичні прилади 
ТЕМА 1. Історія геодезичного приладобудування. 
ТЕМА 2. Загальні відомості про геодезичні прилади. Осьові системи 
та гвинти. 
ТЕМА 3. Оптичні системи геодезичних приладів. Шкали та відлікові 
пристрої. 
ТЕМА 4. Рівні та компенсатори нахилу.  
ТЕМА 5. Класифікація та технічні характеристики нівелірів. 
ТЕМА 6. Будова і дослідження високоточних нівелірів та інварних 
рейок. 
ТЕМА 7. Класифікація та технічні характеристики теодолітів.  
ТЕМА 8. Будова і дослідження точних теодолітів. 

Змістовий модуль 2 
Основи метрології, стандартизації, ліцензування та 

сертифікації 
ТЕМА 9. Предмет і завдання метрології. Одиниці вимірювання. 
ТЕМА 10. Технічні засоби вимірювань. Метрологічне 
обслуговування приладів.  
ТЕМА 11. Предмет і завдання стандартизації. Ліцензування і 
сертифікація. 

4 семестр 
Змістовий модуль 3 

Електронні геодезичні прилади 
ТЕМА 12. Світловіддалеміри та лазерні віддалеміри. 
ТЕМА 13. Електронні та лазерні теололіти. 
ТЕМА 14. Електронні тахеометри. 
ТЕМА 15. Лазерні сканери. 
ТЕМА 16. Цифрові та лазерні нівеліри. 
ТЕМА 17. Інші сучасні геодезичні прилади. 
 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
3 семестр  

(оцінка в балах, максимум 60 балів) 
Лабораторна робота №1. Типи відлікових пристроїв. Будова 
точних теодолітів. (6 балів) 
Лабораторна робота №2. Центрування. Перевірка оптичного 
центрира. (6 балів) 
Лабораторна робота №3. Будова високоточних нівелірів. 
Визначення перевищень. (6 балів) 
Лабораторна робота №4. Визначення ціни поділки шкали 
відлікового мікрометра нівеліра. (6 балів) 
Лабораторна робота №5. Визначення середньої довжини 
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метрового інтервалу шашкової рейки. (6 балів) 
Лабораторна робота №6. Дослідження нівелірів з 
компенсаторами. (6 балів) 
Лабораторна робота №7. Визначення діапазону дії 
компенсатора. (6 балів) 
Лабораторна робота №8. Одиниці вимірювання різних систем та 
їх взаємне перетворення. (6 балів) 
Лабораторна робота №9. Метрологічна повірка нівеліра. 
Визначення середньоквадратичної похибки вимірювання 
перевищення на станції. (6 балів) 
Лабораторна робота №10. Оформлення результатів 
метрологічної повірки нівеліра. (6 балів) 

4 семестр 
(оцінка в балах, максимум 60 балів) 

Лабораторна робота №11. Знайомство з будовою лазерної 
рулетки Leica Disto A5. Вимірювання відстаней та визначення 
середньоквадратичної похибки вимірювання. (7 балів) 
Лабораторна робота №12. Знайомство з будовою електронного 
теодоліта South ET-02. Вимірювання горизонтальних кутів способом 
прийомів. (7 балів) 
Лабораторна робота №13. Знайомство з будовою електронного 
тахеометра 3Та5. Визначення сталої тахеометра. (8 балів) 
Лабораторна робота №14. Знайомство з будовою електронного 
тахеометра Trimble 3305. Вимірювання. (8 балів) 
Лабораторна робота №15. Знайомство з будовою електронного 
тахеометра Sokkia SET 630R. Координатні вимірювання. (8 балів) 
Лабораторна робота №16. Знайомство з будовою цифрового 
нівеліра Stonex D1. Дослідження системи «цифровий нівелір - 
штрих-кодова рейка». (8 балів) 
Лабораторна робота №17. Знайомство з будовою ротаційного 
нівеліра Nivel System NL200. (7 балів) 
Лабораторна робота №18. Знайомство з будовою трасошукача 
Digicat 200. (7 балів) 
Детальна структура навчальної дисципліни наведена нижче в 
таблиці. 
 

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
засвоїти теоретичний матеріал та здати модульні контролі 
знань, а також вчасно виконати лабораторні завдання. В 
результаті вони зможуть отримати такі обов’язкові бали: 

 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань 
лабораторних занять, що становить поточну 
(практичну) складову його оцінки; 

 20 балів – модульний контроль 1; 

 20 балів – модульний контроль 2. 
Усього 100 балів. 

Шкала оцінювання з детальним розподілом балів наведена на 
сторінці навчальної дисципліни на навчальній платформі 
Moodle: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
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Модульний контроль проходитиме у формі тестування із 
застосуванням системи Moodle. У тесті 30 запитань різної 
складності:  

 рівень 1 – 21 запитання по 0,5 балів (10,5 балів),  

 рівень 2 – 8 запитань по 1 балу (8 балів),  

 рівень 3 – 1 запитання по 1,5 балів (1,5 балів).  
Усього – 20 балів.  

Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Дисципліни, вивчення яких передує даній дисципліні: 
- Геодезія; 
- Топографічні плани і карти,  
- Фізика  

Поєднання навчання 
та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, 
а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси Основна література 
1. Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Тревого І.С. Геодезичні прилади: 

підручник. Львів: Видавництво Національного 
університету "Львівська політехніка", 2006. 464 с. 

2. Тревого І.С., Шевченко Т.Г., Мороз О.І. Геодезичні прилади: 
практикум. Львів, 2007. 196 с. 

3. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. Частина ІІ. 
Електронні прилади: підручник. Львів: ІЗМН, 2000. 324 с. 

4. Романчук С.В., Мальчук М.П. Будова, перевірки, 
дослідження геодезичних приладів: навчальний посібник. 
Рівне: НУВГП, 2009. 166 с. 

5. Полякова Н.О. Метрологія і стандартизація: навчальний 
посібник. Київ: ПП «Фітосоціоцентр», 2015. 214 с. 

6. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, 
стандартизація і сертифікація: підручник. Київ: Центр 
навчальної літератури, 2006. 264 с. 

7. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон 
України від 05.06.2014 №1314-VII URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18. 
Допоміжна література 

8. Деймлих Ф. Геодезическое инструментоведение. Перевод с 
4-го переработанного и дополненного немецкого издания. 
М.:«Недра», 1970, с. 584. 

9. Дорожинський О.Л. Наземне лазерне сканування в 
фотограмметрії: навчальний посібник. Львів: 
Видавництво Національного університету "Львівська 
політехніка", 2014. 96 с. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18
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10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Геодезичні прилади з основами метрології та 
стандартизації» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та 
землеустрій» Частина ІІ. Оптичні геодезичні прилади. 
Метрологія. / С.М. Трохимець, О.Є. Янчук, Р.С. Німкович. 
Рівне: НУВГП, 2021. – 45 с.  
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17837/. 

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Геодезичні прилади з основами 
метрології та стандартизації» для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-
професійною програмою «Геодезія та землеустрій» 
спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та 
заочної форм навчання. Частина ІІ. Електронні геодезичні 
прилади. / С.М. Трохимець, О.Є. Янчук, А.В. Прокопчук. 
Рівне: НУВГП, 2021. – 59 с.  
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/22297/. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної 
дисципліни відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної дисципліни на платформі 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289 

Правила академічної 
доброчесності 

За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj  

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин.  
При об’єктивних причинах пропуску занять (лікарняні, 
мобільність і т. ін.) студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289 
Студент має право оформити індивідуальний графік 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17837/
http://ep3.nuwm.edu.ua/22297/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
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навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/  
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з 
даної дисципліни. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) 
результатів навчання, набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно з відповідним Положенням: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-
курси на таких навчальних платформах, як Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших, для наступного 
перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються під час проходження 
певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної дисципліни 
(освітньої програми) та перевірялись в підсумковому 
оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та 
іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу може 
оновлюватися щорічно з урахуванням змін у законодавстві 
України, наукових досягнень та сучасних практик у сфері 
геодезії, землеустрою та геоінформатики. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у галузі. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступні за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju


10 

 

особливі потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 
представники бізнесу, 
фахівці, залучені до 
викладання 

До викладання курсу можуть долучатися фахівці 
територіальних органів Держгеокадастру України у 
Рівненській області, Рівненської регіональної філії ДП «Центр 
ДЗК», представники бізнесу у сфері геодезії та землеустрою. 
 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки:  
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus:  
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

* пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання 
3 семестр:  лекцій –22 год; лаб.роб. – 20 год; с.р. – 78 год. 
4 семестр: лекцій –14 год; лаб.роб. – 16 год; с.р. – 60 год. 
 

Заочна форма навчання 
3 семестр:  лекцій –2 год; лаб.роб. – 6 год; с.р. – 110 год. 
4 семестр: лекцій –2 год; лаб.роб. – 12 год; с.р. – 78 год. 

 
РН10. Обирати і застосовувати інструменти, обладнання, устаткування та програмне 

забезпечення, які необхідні для дистанційних, наземних, польових і камеральних досліджень у 

сфері геодезії та землеустрою. 

Види навчальної 
роботи студента (що 
студенти повинні 
виконати) 

Розглянути типи геодезичних приладів, їх будову, призначення, 
класифікацію, технічні характеристики з метою правильного 
вибору геодезичного обладнання для виконання конкретних 
завдань у сфері геодезії та землеустрою. Навчитись виконувати 
геодезичні вимірювання різними типами приладів. 

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, робота з приладами, ситуаційні дослідження, 
індивідуальні практичні завдання. 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, геодезичні прилади.  
РН11. Організовувати та виконувати дистанційні, наземні, польові і камеральні роботи в 
сфері геодезії та землеустрою, оформляти результати робіт, готувати відповідні звіти. 
 Ознайомитись з основними методиками вимірювань та 

методами опрацювання і аналізу отриманих даних для 
виконання досліджень метрологічних характеристик 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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геодезичних приладів. Навчитись виконувати метрологічну 
атестацію приладів з метою встановлення відповідності їх 
метрологічних характеристик паспортним даним та 
інструктивним вимогам щодо розв’язання спеціалізованих задач 
у сфері геодезії та землеустрою. Навчитись складати звіти про 
виконання робіт. 

Методи та технології 
навчання 

Лекції, презентації, робота з приладами, ситуаційні дослідження, 
індивідуальні практичні завдання. 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, геодезичні прилади, 
нормативна література. 
Оцінювання знань студентів (3 семестр) 

За поточну (практичну) 
складову оцінювання 42 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1 - 20 балів 

За поточну (практичну) 
складову оцінювання 18 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 - 20 балів 

 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 
2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
Оцінювання знань студентів (4 семестр) 

За поточну (практичну) 
складову оцінювання 60 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1 - 20 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 - 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 
2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ  

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 
Оптичні геодезичні прилади 

ТЕМА 1. Історія геодезичного приладобудування. 

Результати 
Навчання 

РН10 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[8] 
https://exam.nuwm
.edu.ua/course/vie

w.php?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні - - 

Самостійна 8 10 

Опис 
теми 

Розвиток геодезичного приладобудування в світі. Виробництво геодезичних 
приладів в Російській імперії та СРСР. Історія вітчизняного приладобудування. 

ТЕМА 2. Загальні відомості про геодезичні прилади. Осьові системи та гвинти. 

Результати Вид робіт Кількість годин Література:  https://exam.nuwm

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
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Навчання 
РН10 

 

денна ф.н. заочна ф.н. [1], [4] 
 

.edu.ua/course/vie
w.php?id=1289 Лекції 2 - 

Лабораторні - - 

Самостійна 7 10 

Опис 
теми 

Предмет і завдання дисципліни. Основні вимоги до сучасних геодезичних 
приладів. Робота, догляд та зберігання геодезичних приладів. Осьові системи 
геодезичних приладів. Гвинти геодезичних приладів. 

ТЕМА 3. Оптичні системи геодезичних приладів. Шкали та відлікові пристрої. 

Результати 
Навчання 

РН10 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [2], [4], [10] 
 

https://exam.nuwm
.edu.ua/course/vie

w.php?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 2 2 

Самостійна 7 10 

Опис 
теми 

Зорові труби геодезичних приладів. Основні оптичні характеристики зорових труб. 

Оптичні центрири. Шкали геодезичних приладів та способи їх нанесення. 

Загальні поняття про відлікові пристрої. Шкаловий мікроскоп. Оптичний 

мікрометр.  

ТЕМА 4. Рівні та компенсатори нахилу. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [2], [4], [10] 
 

https://exam.nuwm
.edu.ua/course/vie

w.php?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 0.5 

Лабораторні 4 2 

Самостійна 7 10 

Опис 
теми 

Типи рівнів та їх будова. Дослідження ціни поділки циліндричного рівня. 

Призначення та основні типи компенсаторів. Дослідження компенсаторів. 

ТЕМА 5. Класифікація та технічні характеристики нівелірів. 

Результати 
Навчання 

РН10 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [3], [4] 
 

https://exam.nuwm
.edu.ua/course/vie

w.php?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 2 - 

Самостійна 7 10 

Опис 
теми 

Оптичні нівеліри. Цифрові (електронні) нівеліри. Лазерні нівеліри. Гідростатичні 

нівеліри. 

ТЕМА 6. Будова і дослідження високоточних нівелірів та інварних рейок. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [2], [10] 
 

https://exam.nuwm
.edu.ua/course/vie

w.php?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 0.5 

Лабораторні 4 1 

Самостійна 7 10 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
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Опис 
теми 

Відлікові пристрої високоточних нівелірів. Визначення ціни поділки шкали 

відлікового мікрометра Дослідження правильності переміщення фокусуючої лінзи 

зорової труби. Будова інварної рейки та її дослідження. 

ТЕМА 7. Класифікація та технічні характеристики теодолітів. 

Результати 
Навчання 

РН10 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [3], [4] 
 

https://exam.nuwm
.edu.ua/course/vie

w.php?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні - - 

Самостійна 7 10 

Опис 
теми 

Маркування приладів. Оптичні теодоліти. Електронні теодоліти. Лазерні 

теодоліти. 

ТЕМА 8. Будова і дослідження точних теодолітів.  

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [2], [10] 
 

https://exam.nuwm
.edu.ua/course/vie

w.php?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 0.5 

Лабораторні 2 1 

Самостійна 7 10 

Опис 
теми 

Будова та технічні характеристики точних теодолітів. Дослідження теодолітів. 

Визначення рену шкалового мікроскопу. Визначення рену оптичного 

мікрометра. Поняття про ексцентриситет алідади та лімба. 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 
Основи метрології, стандартизації, ліцензування та сертифікації 

ТЕМА 9. Предмет і завдання метрології. Одиниці вимірювання. 

Результати 
Навчання 

РН10 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[5], [6], [7], [10] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 0.5 

Лабораторні 2 - 

Самостійна 7 10 

Опис 
теми 

Предмет метрології. Поняття про одиниці вимірювань, їх відтворення та 

зберігання. Міжнародна система одиниць СІ. Англо-американська система 

одиниць вимірювання. Слов’янські одиниці вимірювання. Позасистемні 

одиниці фізичних величин. 

ТЕМА 10. Технічні засоби вимірювань. Метрологічне обслуговування приладів.  

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[5], [6], [7], [10] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 4 2 

Самостійна 7 10 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
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Опис 
теми 

Поняття про процес вимірювання. Вимірювальна техніка і засоби 

вимірювань. Поняття про еталони. Міра та вимірювальний прилад. 

Метрологічне обслуговування приладів. Метрологічне забезпечення 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

ТЕМА 11. Предмет і завдання стандартизації. Ліцензування і сертифікація. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[5], [6], [7] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні - 2 

Самостійна 7 10 

Опис 
теми 

Терміни та визначення основних понять у галузі стандартизації. Нормативні 

документи зі стандартизації. Напрями та принципи стандартизації. Суб'єкти 

стандартизації. Поняття про ліцензування, основні терміни. Ліцензійні умови. 

Порядок отримання ліцензії. Нагляд і контроль у сфері ліцензування. Поняття 

про сертифікацію, основні терміни. Міжнародні системи стандартизації та 

сертифікації. Сертифікація інженерів-землевпорядників та інженерів-

геодезистів. 

МОДУЛЬ 3 

Змістовий модуль 3 
Електронні геодезичні прилади 

ТЕМА 12. Світловіддалеміри та лазерні віддалеміри. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [3], [11] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 0.5 

Лабораторні 2 2 

Самостійна 8 12 

Опис 
теми 

Принцип дії світловіддалемірів. Характеристики та класифікація 

світловіддалемірів. Принципи вимірювання відстаней в електронних 

віддалемірах. Лазерний віддалемір Leica Disto A5. 

ТЕМА 13. Електронні та лазерні теодоліти. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [3], [11] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 0.5 

Лабораторні 2 2 

Самостійна 8 12 

Опис 
теми 

Автоматизовані системи відліку кутомірних приладів. Електронний теодоліт 

South ET-02. Лазерні теодоліти. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1289
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ТЕМА 14. Електронні тахеометри. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [3], [11] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 4 0.5 

Лабораторні 6 4 

Самостійна 14 18 

Опис 
теми 

Електронно-оптичні тахеометри. Електронні тахеометри. Електронний 

тахеометр 3Та5. Електронний тахеометр Trimble3305. Електронний тахеометр 

Sokkia SET630. Електронний тахеометр Leica TCR 405 Ultra. Електронний 

тахеометр Leica TPS 1205. Роботизовані тахеометри. 

ТЕМА 15. Лазерні сканери. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[9] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні - - 

Самостійна 8 12 

Опис 
теми 

Лазерні скануючі системи. Наземні лазерні сканери. Мобільні картографічні 

комплекси. Повітряні системи сканування.  

ТЕМА 16. Цифрові та лазерні нівеліри. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [3], [11] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 0.5 

Лабораторні 4 2 

Самостійна 8 12 

Опис 
теми 

Цифрові (електронні) нівеліри. Цифровий нівелір Stonex D1. Лазерні нівеліри 

(лазерні побудовувачі площин, ротаційні нівеліри). Лазерний ротаційний 

нівелір Nivel System NL200. 

ТЕМА 17. Інші сучасні геодезичні прилади. 

Результати 
Навчання 

РН10, 
РН11 

 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[3], [11] 
 

https://exam.nuwm.e
du.ua/course/view.p

hp?id=1289 
денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 2 2 

Самостійна 14 12 

Опис 
теми 

Трасошукачі та георадари. Супутникові вимірювання. RTK та VRS. 

Автоматизовані системи моніторингу. 

 

Лектор     Трохимець С.М., ст. викладач 
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