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ВСТУП 
 

Анотація 
 

Дисципліна «Геодезія» забезпечує майбутніх фахівців 

агрономічної сфери 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" provides future specialists of the agronomic 

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 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. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Примітка.     Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить (%):    

для денної форми навчання – 34% до 66%; 

                       для заочної форми навчання – 13% до 87%. 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів - 3 

Галузь знань 

20 «Аграрні 
науки та 

продовольство» 
Нормативна 

Спеціальність 

201  «Агрономія» 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

 

- 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 3 
2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково- 

дослідне 

завдання –  

1 розрахунково-

графічна робота 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

3-й 3-й 

Лекції 

18 2 

Тижневих годин 

для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3.0 

самостійної 

роботи 

студента – 4.5 

Рівень вищої світи 

 

бакалавр 

Лабораторні роботи  

18 8 

Самостійна робота 

54 80 

Індивідуальне завдання:  

1 РГР 

12 12 

Вид контролю: 

залік залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – забезпечення майбутніх 

фахівців агрономічної сфери навичками з питань основних 

геодезичних вимірювань місцевості, а саме: кутових, лінійних та 

перевищень, а також вивчення приладів, якими вони виконуються. 

Дисципліна надає знання з побудови геодезичних мереж, виконання 

різних топографічних та тематичних знімань для вирішення завдань 

професійної діяльності. 

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 планово-висотних геодезичних;  

- зрівноваження планових і висотних знімальних мереж; 

 - технологію проведення топографічного знімання. 

вміти:  
- розв’язувати інженерні задачі на топографічних планах і 

картах; 

- виконувати польові вимірювання геодезичними приладами;  

- будувати геодезичні мережі та виконувати їх 

зрівноваження; 

- викреслювати топографічні плани та профілі; 
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- розв’язувати інженерні задачі на місцевості. 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ТОПОГРАФІЧНІ ПЛАНИ ТА КАРТИ 

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

господарстві. Поняття про форму і розміри Землі. Основні системи 

координат, що застосовуються в геодезії. Поняття про план, карту 

та профіль земної поверхні. Масштаби топографічних планів та 

карт. 

Тема 2. Розв’язання задач на топографічних картах. 
Визначення довжин ліній за картою. Визначення прямокутних 

та географічних координат точок. Побудова точки на карті за 

географічними та прямокутними координатами. Визначення висот 

точок за горизонталями. Визначення крутості схилу. Побудова 

профілю місцевості. 

Тема 3. Орієнтування ліній. 
Азимути. Зближення меридіанів. Дирекційні кути. Зв’язок між 

дирекційними кутами та азимутами. Передача орієнтирних 

напрямків через кути повороту.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
КУТОВІ ТА ЛІНІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ. ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ 

МІСЦЕВОСТІ 
 

Тема 4. Вимірювання кутів та ліній на місцевості. 
Принцип кутових вимірювань і схема теодоліта. Конструкція 

теодоліта технічної точності. Перевірки. Способи вимірювання 

горизонтальних кутів та кутів нахилу. Вимірювання ліній. 

Тригонометричне нівелювання. 

Тема 5. Побудова та обробка мереж геодезичної знімальної 
мережі. 

Побудова мереж геодезичної знімальної основи. Загальні 

відомості. Теодолітні ходи. Польові роботи при побудові 

теодолітних ходів. Пряма та обернена геодезичні задачі. 

Камеральне опрацювання вимірювань, які виконують при побудові 
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теодолітних ходів. Теодолітне знімання. Способи виконання 

теодолітного знімання. 

 
Тема 6. Тахеометричне знімання. 
Суть тахеометричного знімання. Основні формули 

тахеометричного знімання та прилади, які застосовують при 

тахеометричному зніманні. Робота на станції при тахеометричному 

зніманні. Складання топографічного плану. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
ВЕРТИКАЛЬНЕ ЗНІМАННЯ 

Тема 7. Визначення перевищень. 
Види нівелювання. Геометричне нівелювання. Способи 

визначення висот точок поверхні. 

Тема 8. Прилади для визначення перевищень та їх перевірки 
Будова нівелірів та їх характеристики. Перевірки та 

юстирування нівелірів. Нівелірні рейки. 

Тема 9. Технічне нівелювання. 
Класифікація та схеми побудови нівелірних мереж. Нівелірні 

знаки. Технічне нівелювання. Зрівноваження нівелірних ходів та 

обчислення висот точок. Побудова топографічного плану за 

матеріалами нівелювання поверхні. Побудова поздовжнього та 

поперечного профілів. 

  

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. Топографічні плани і карти. 

ТЕМА 1. 

Загальні 

відомості з 

геодезії. 

8 2 2 

 

4 6   

 

6 

ТЕМА 2. 

Розв’язання 

задач на 

12 2 2 2 6 11.5 0.5 1 2 8 
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топографічних 

картах. 

ТЕМА 3. 

Орієнтування 

ліній. 
10 2 2 2 4 9  1 2 6 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 
30 6 6 4 14 26.5 0.5 2 4 20 

Змістовий модуль 2. 
Кутові та лінійні вимірювання. Топографічне знімання місцевості. 

ТЕМА 4. 

Вимірювання 

кутів та ліній 

на місцевості. 

10 2 2 2 4 11  1 2 8 

ТЕМА 5. 

Побудова та 

обробка мереж 

геодезичної 

знімальної 

мережі. 

14 2 2 4 6 13.5 0.5 1 4 8 

ТЕМА 6. 

Тахеометричне 

знімання. 
12 2 2 2 6 11.5 0.5 1 2 8 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 
36 6 6 8 16 36 1 3 8 24 

Змістовий модуль 3. Вертикальне знімання 

ТЕМА 7. 

Визначення 

перевищень. 
8 2 2 

 
4 9  1 

 
8 

ТЕМА 8. 

Прилади для 

визначення 

перевищень та 

їх перевірки. 

8 2 2 

 

4 9  1 

 

8 

ТЕМА 9. 

Технічне 

нівелювання 
8 2 2 

 
4 9.5 0.5 1 

 
8 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 
24 6 6 0 12 27.5 0.5 3 0 24 

Всього годин 90 18 18 12 42 90 2 8 12 68 
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5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 

Визначення та побудова за 

топографічною картою плоских 

прямокутних та географічних 

координат. 

2 0.5 

2 Орієнтування ліній 2 0.5 

3 

Визначення висотного положення 

точок за топографічною картою. 

Побудова профілів. 

2 1 

4 Кутомірні прилади та їх перевірки. 2 1 

5 
Вимірювання горизонтальних та 

вертикальних кутів 
2 1 

6 Тахеометричне знімання місцевості 2 1 

7 Побудова топографічного плану  2 1 

8 Вивчення нівелірів та їх перевірки 2 1 

9 Технічне нівелювання 2 1 

 Разом 18 8 

 
6. Завдання для самостійної роботи 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 
- Підготовка до аудиторних занять – 18 год. 

- Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

- Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань –

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

викладаються на лекціях – 6 год. 
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Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної 
форми навчання: 

- Підготовка до аудиторних занять – 5 год. 

- Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

- Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань –

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

викладаються на лекціях – 45 год. 
 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Поняття про форму і розміри Землі.  4 

2 
Основні системи координат, що 

застосовуються в геодезії. 
 4 

3 
Розв’язання задач на топографічних 

картах. 
 6 

4 Орієнтування ліній.  4 

5 
Методи побудови планово-висотних 

геодезичних. 
 4 

6 
Зрівноваження планових і висотних 

знімальних мереж. 
 4 

7 
Побудова топографічного плану 

місцевості. 
 4 

8 
Способи нівелювання поверхні 

місцевості. 
 4 

9 Побудова профілю.   3 

10 
Роль геодезії у заходах з охорони  

навколишнього середовища. 
2 2 

12 
Сучасні геодезичні прилади в 

агрономічній сфері. 
2 4 

13 
Охорона праці при виконанні 

геодезичних робіт. 
2 2 

 Всього 6 45 
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7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено 

навчальним планом у вигляді розрахунково - графічної роботи 

«Побудова топографічного плану за матеріалами тахеометричного 

знімання» за темами першого та другого змістових модулів. На 

виконання розрахунково - графічної роботи відведено 12 годин 

навчального навантаження студента.  

Розрахунково - графічні роботи виконуються студентами 

відповідно до виданого завдання за індивідуальними вихідними 

даними. 

8. Методи навчання 
 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів 

навчання і супроводжуються демонстрацією схем, відомостей і 

таблиць. На практичних 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. 

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 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.  

 

Усі форми контролю включені до 100 - бальної шкали. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

РГР Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

10 100 
8 10 10 10 10 12 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

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. Мультимедійне забезпечення у вигляді презентацій. 

3. Роздатковий матеріал для практичних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

4. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії /[Електронний 

ресурс]. Режим доступу 

 http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

4.1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни „Геодезія” Частина І: «Робота з топографічною 

картою» студентами напрямів 6.090101 «Агрономія» та 

6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та 

заочної форм навчання / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1319/ 

4.2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни „Геодезія” Частина ІІ: «Робота з теодолітом. 

Планове знімання» студентами напрямів 6.090101 

«Агрономія» та 6.090201 «Водні біоресурси та 

аквакультура» денної та заочної форм навчання / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1337/ 

4.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни „Геодезія” Частина ІІІ: «Робота з нівеліром. 

Висотне знімання» студентами напрямів 6.090101 

«Агрономія» та 6.090201 «Водні біоресурси та 

аквакультура» денної та заочної форм навчання / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1341/ 

4.4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни „Геодезія” «Складання 

топографічного плану за результатами тахеометричного 

знімання» студентами за напрямами підготовки 6.090101 

«Агрономія» та 6.090201 «Водні біоресурси та 

аквакультура» денної та заочної форм навчання / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3196/ 

 

 

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. 
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2. Геодезичні прилади. О.І. Мороз, І.С. Тревого, 

Т.Г. Шевченко. Львів 2005р. 

3. Черняга П.Г. та ін. Інженерна геодезія. Лабораторні роботи. 

Рівне, 1999. 
 

Допоміжна література 
 

1. 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, 2014. – 20 

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

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

2. 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/ 

3. 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/ 

 

Електронний репозиторій НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/ 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. 

– режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

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

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

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

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

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/  

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

8. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру – http://dgm.gki.com.ua/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


