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ВСТУП 

 

Анотація 

У геодезичному виробництві на зміну класичним оптичним 

приладам приходять нові електронні прилади, результати 

вимірювань у яких відразу зберігаються у цифровому форматі. Це 

вимагає від спеціаліста володіння сучасними програмними 

засобами для опрацювання матеріалів вимірювань різних приладів. 

Дисципліна передбачає формування навичок опрацювання 

результатів наземних планових та висотних знімань, даних 

супутникових спостережень та наземного лазерного сканування 

місцевості. 

Ключові слова: тахеометричне знімання; планово-висотне 

обгрунтування; супутникові спостереження; наземне лазерне 

сканування місцевості. 

 

Аbstract 

In geodetic production, new electronic devices come to replace 

classical optical devices, the results of which are immediately stored in 

digital format. This requires from the specialist the possession of 

modern software tools for processing the materials of measurements of 

various devices. The discipline involves forming skills for the 

processing of ground plane and leveling surveying, satellite 

observations and terrestrial laser scanning. 

Key words: tacheometric surveying; plane and leveling 

surveying; satellite observation; terrestrial laser scanning. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

«Програмні засоби опрацювання результатів геодезичних 

вимірювань» 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів ЕСТS -3 

 

Галузь знань  

19 Архітектура та 

будівництво  

Вибіркова Напрям підготовки 

6.080101  Геодезія, 

картографія та 

землеустрій 

Модулів-1 

Спеціалізація  

 

Геодезія 

Рік підготовки Змістових 

модулів -1 3-й 4-й 

Семестр 

6-й 8-й 

Лекції 

10 год 2 год 

Лабораторні 

Загальна кількість 

годин-90 

22 год 8 год 

Самостійна робота 

58 год 80 год 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних-2 

самостійної 

роботи студента - 

4 

Рівень вищої світи: 

бакалавр 

Форма контролю:  

залік залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин  аудиторних занять до суми 

індивідуальної і самостійної роботи становлять: денна форма – 35%, 

заочна – 11%. 
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2. Мета навчальної дисципліни 

У процесі виконання геодезичних вимірювань 

накопичуються значні масиви інформації, які потребують 

подальшого камерального опрацювання. Тому володіння 

сучасними програмними продуктами та методиками опрацювання 

вимірювань є важливими навиками для виробничої діяльності. 

Метою викладання предмету “Програмні засоби 

опрацювання результатів геодезичних вимірювань” є ознайомлення 

з методами опрацювання геодезичних вимірювань – наземних 

планових та висотних знімань, даних супутникових спостережень 

та наземного лазерного сканування місцевості. 

Завданням дисципліни є формування навичок опрацювання 

результатів геодезичних вимірювань у різних програмних 

комплексах. 

Дисципліна “Програмні засоби опрацювання результатів 

геодезичних вимірювань” є прикладною дисципліною направленою 

на застосування сучасних програмних продуктів при опрацюванні 

матеріалів геодезичних знімань. 

В результаті вивчення курсу студент повинен: 

знати: 

• види та методи виконання геодезичних вимірювань; 

• принципи роботи сучасних геодезичних приладів; 

• програмні засоби для опрацювання матеріалів наземних та 

супутникових вимірювань, лазерного сканування місцевості; 

• порядок експорту даних вимірювань з геодезичних приладів; 

вміти:  

• експортувати дані вимірювань з приладів; 

• опрацьовувати результати наземних та супутникових знімань 

та аналізувати їх якість; 

• опрацьовувати результати лазерного сканування та будувати 

моделі місцевості. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Експорт результатів вимірювань з електронних 
приладів - формати даних 

Експорт результатів вимірювань з електронних тахеометрів, 

цифрових нівелірів, супутникових приймачів, 3D-сканерів. 

Формати даних. 

 

ТЕМА 2. Програмні засоби опрацювання результатів 
наземних геодезичних вимірювань 

Програмні засоби опрацювання результатів наземних планово-

висотних вимірювань. Програмний комплекс Credo - опрацювання 

теодолітних (полігонометричних)  ходів, нівелірних ходів, 

тахеометричного знімання, засічок. Основні можливості 

програмних продуктів AutoCAD/GeoniCS, та Digitals в 

опрацюванні результатів геодезичних вимірювань. Модуль 

Geodesy. 

 

ТЕМА 3. Програмні засоби опрацювання результатів 
супутникових спостережень 

Програмні засоби опрацювання результатів  супутникових 

спостережень. Робота  в програмних продуктах Trimble та Leica.  

 

ТЕМА 4. Програмні засоби опрацювання результатів 
наземного лазерного сканування 

Програмні засоби опрацювання результатів  наземного 

лазерного сканування. Можливості корпоративних продуктів та 

безкоштовного програмного забезпечення. Опрацювання 

результатів знімань георадаром.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всьо-

го 

у тому числі всьо-

го 

у тому числі 

л лаб с.р. л лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТЕМА 1. Експорт 

результатів 

вимірювань з 

електронних 

приладів - формати 

даних 

16 2 2 12 14 - 2 18 

ТЕМА 2. 

Програмні засоби 

опрацювання 

результатів 

наземних 

геодезичних 

вимірювань 

30 4 10 16 11 1 2 18 

ТЕМА 3. 

Програмні засоби 

опрацювання 

результатів 

супутникових 

спостережень 

20 2 4 14 11 - 2 22 

ТЕМА 4. 

Програмні засоби 

опрацювання 

результатів 

наземного 

лазерного 

сканування 

24 2 6 16 11 1 2 22 

Разом 90 10 22 58 90 2 8 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 Експорт результатів вимірювань з 

тахеометрів та імпорт у програму Credo 
2 2 

2 Опрацювання вимірювань у програмі 

Credo  
2 1 

3 Опрацювання вимірювань у 

AutoCAD/GeoniCS. Складання 

розмічувального креслення 

2 - 

4 Створення топографічного плану за 

матеріалами тахеометричного знімання 

у AutoCAD/GeoniCS 

2 - 

5 Опрацювання вимірювань у Digitals. 

Трансформація координат.  

Модуль Geodesy 

2 1 

6 Створення топографічного плану за 

матеріалами тахеометричного знімання 

у Digitals. Контроль карти 

2 - 

7 Опрацювання супутникових 

спостережень – TBC, LGO, Leica 

Infinity  

4 2 

8 Опрацювання матеріалів наземного 

лазерного сканування – Leica Infinity, 

CloudCompare, 3DReshaper 

4 2 

9 Опрацювання матеріалів знімання 

георадару – Synchro 
2 - 

Разом 22 8 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

- Підготовка до аудиторних занять – 16 год. 

- Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 24 год. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  

форми навчання: 

- Підготовка до аудиторних занять – 5 год. 

- Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 57 год. 

 

Таблиця 6.1 – Завдання для самостійної роботи 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 
Експорт результатів вимірювань з 

електронних приладів - формати даних 
6 14 

2 

Програмні засоби опрацювання 

результатів наземних геодезичних 

вимірювань 
6 15 

3 

Програмні засоби опрацювання 

результатів супутникових 

спостережень 

6 14 

4 

Програмні засоби опрацювання 

результатів наземного лазерного 

сканування 

6 14 

Разом 24 57 
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7. Методи навчання 

Лекції читаються із застосуванням мультимедійних 

презентацій та демонстрації технічних засобів і приладів. 

На лабораторних заняттях розв’язуються завдання, 

наближені до реальних виробничих задач. При розв’язанні всіх 

практичних задач використовуються спеціалізовані програмно-

технічні засоби. Самостійна підготовка студентів під час вивчення 

дисципліни передбачає виконання зазначених вище завдань 

самостійної роботи методом опрацювання основної та допоміжної 

навчальної і навчально-методичної літератури та періодичних 

видань. 

Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни 

студентам надаються індивідуальні консультації, проводяться 

пояснення окремих питань, бесіди, дискусії. 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться за допомогою оцінки  правильності та якості 

виконання поставлених завдань  та усного захисту тем змістових 

модулів. 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки 

звітів з самостійної роботи та захисту розглянутих в них питань.  

Підсумковий контроль знань відбувається у письмовій формі 

у вигляді тестової програми. Контрольні завдання включають 

теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(виконання завдань в спеціалізованому програмному середовищі). 

Оцінювання знань студентів виконується за стобальною 

шкалою на основі поточного та підсумкового контролю. Усі форми 

контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти за результатами 

поточного контролю 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 100 

20 30 24 26 

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

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 

 

10. Методичне забезпечення дисципліни  

Методичне забезпечення дисципліни «Програмні засоби 

опрацювання результатів геодезичних вимірювань» включає: 

1. Конспект лекцій з дисципліни. 

2. Комплект мультимедійних презентацій. 

3. Вихідні дані в цифровому вигляді для лабораторних робіт. 

4. Пакети тестових завдань для підсумкового контролю. 

 

11. Рекомендована література 

11.1. Базова література 

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

Підручник/ За редакцією Шевченка Т. Г. 2-ге вид., переробл. та 

допов. — Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. — 484 с. 

2. CREDO_DAT 3.0. Практическое пособие по использованию 

комплекса CREDO. / Составители: Чадович Д.В., Русак В.М., 

Кузьмичева Е.В. — Минск: НПО «Кредо-Диалог», 2001. — 40 с.  
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3. Костецька Я.М. Електронні геодезичні прилади. Частина II. 

Електронні геодезичні прилади. - Львів, 2000. - 324 с. 

 

11.2. Допоміжна література 

1. Мацко П.В. Введення в геотроніку : навч. посібник / П. В. 

Мацко, А. М. Голубєв. – Херсон : ХДУ, 2006.–100 с.  

2.Навігаційно-геодезичний центр [Електронний ресурс] : – Режим 

доступу: http://ngc.com.ua/ 

3. System Solutions [Електронний ресурс] : – Режим доступу: 

http://systemnet.com.ua/ 

4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000 та 1:500. – К., 1999. 

5. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов – М., Недра, 

1990. 

 

11.3. Електронний репозиторій НУВГП 

1. Черняга П. Г. Супутникова геодезія : навч. посіб. / П. Г. Черняга, 

І. М. Бялик, Р. М. Янчук. – Рівне : НУВГП, 2013. – 222 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2217/ 

2. Бачишин Б. Д. Автоматизація геодезичних вимірювань в 

землеустрої : навч. посіб. / Б. Д. Бачишин. – Рівне : НУВГП, 2013. – 
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