
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код:  
2. Назва: Програмні засоби опрацювання результатів геодезичних вимірювань; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:   
Янчук О.Є., к.т.н., доцент  

9. Результати навчання: 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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: геодезія, геодезичні прилади 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  

 12. Зміст курсу: 
Експорт результатів вимірювань з електронних тахеометрів, цифрових нівелірів, супутникових 

приймачів, 3D-сканерів. Формати даних. 

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. 

Програмні засоби опрацювання результатів  супутникових спостережень. Робота  в програмних 

продуктах Trimble та Leica.  

Програмні засоби опрацювання результатів  наземного лазерного сканування. Можливості 

корпоративних продуктів та безкоштовного програмного забезпечення. Опрацювання результатів 

знімань георадаром.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
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.  

3. Костецька Я.М. Електронні геодезичні прилади. Частина II. Електронні геодезичні прилади. - 

Львів, 2000. - 324 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
10 год. лекцій, 22 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, оцінка якості виконання та захист тем лабораторних й 

самостійних робіт 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри                                                                    Р.М. Янчук, к.т.н., доцент 

 

 

 

DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT 
 

1. Code:  

2. Name: Software tools for processing the results of geodetic measurements. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: 1 (Bachelor's degree). 

5. Year of training when subject is proposed: 3. 

6. Semesters when subject is studied: 6. 
7. Number of ECTS credits: 3.  

8. Surname of a lecturer/ lecturers, academic degree, post held: 
Yanchuk O.Ye., cand. of tech. sc., associated professor 

9. Results of training: as a result of studying the course student must: 

know: 

• types and methods of geodetic measurements; 

• principles of the work of modern geodetic instruments; 

• software for the processing of materials for terrestrial and satellite measurements, laser scanning of 

terrain; 

• the algoritms of the export of measurement data from geodetic instruments; 

be able: 

• export measurement data from devices; 

• to analyze the results of terrestrial and satellite images and analyze their quality; 

• develop laser scan results and build terrain models. 

10. Forms of organizing classes: practical training, independent work, control measures. 

• Subjects preceding the study of the said subject: geodesy, geodetic instruments 

• Study of subjects accompanying the said subject (if necessary):  
12. Course content:  
Export of measurement results from electronic tacheometers, digital leveling, satellite receivers, 3D 

scanners. Data formats. 

Software tools for working out the results of ground plan-height measurements. Software complex 

Credo - processing theodolite (polygonometric) moves, leveling moves, tacheometric surveying, serifs. Key 

features of the AutoCAD / GeoniCS software, and Digitals in the development of geodetic measurements. 

Geodesy module. 

Software tools for processing the results of satellite observations. Work in Trimble and Leica software 

products. 

Software tools for ground laser scan results processing. Features of corporate products and free 

software. Work out the results of surveying by georadar. 

13 Recommended training appliances:   
1. Shevchenko T. H. , Moroz O. I., Trevoho I.S. Heodezychni prylady: Pidruchnyk/ Za redaktsiieiu 

Shevchenka T. H. 2-he vyd., pererobl. ta dopov. — Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu 

«Lvivska politekhnika», 2009. — 484 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CREDO_DAT 3.0. Praktycheskoe posobye po ispolzovanyiu kompleksa CREDO. / Sostavytely: 

Chadovych D.V., Rusak V.M., Kuzmycheva E.V. — Mynsk: NPO «Kredo-Dyaloh», 2001. — 40 s.  

3. Kostetska Ya.M. Elektronni heodezychni prylady. Chastyna II. Elektronni heodezychni prylady. - 

Lviv, 2000. - 324 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
10 hours of lectures, 22 hours of laboratory practical training, 58 hours of independent work. In sum – 

90 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

   Final control: test at the end of the 6 semester.  

   Current control (100 points): testing, evaluation of the quality of performance and the defense of 

themes of laboratory and independent works. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

Head of department  

of geodesy and cartography     R.M. Yanchuk, cand. of tech. sc., associated professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


