
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 05-04-      ; 

2. Назва: Сучасні технології вирішення прикладних геодезичних задач; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

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: 

• типові прикладні задачі, що виникають при геодезичних та будівельних роботах; 

• будову сучасних геодезичних приладів – лазерна рулетка, цифровий нівелір, електронний 

тахеометр; 

• принципи роботи сучасних геодезичних приладів – лазерна рулетка, цифровий нівелір, 

електронний тахеометр; 

вміти:  

• виконувати вимірювання лазерною рулеткою Leica Disto A5; 

• виконувати вимірювання цифровим нівеліром Stonex D1; 

• виконувати вимірювання електронними тахеометрами  3Та5, Trimble 3305, Sokkia SET630, Leica 

TCR405 Ultra. 

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

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

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
геодезія, геодезичні прилади. 

 12. Зміст курсу: 
1. Типові прикладні задачі при геодезичних та будівельних роботах 

Тахеометричне знімання. Розмічувальне креслення. Перенесення в натуру. Розмічування осей. 

Засічки. Передача висоти. Контроль вертикальності.  

2. Будова сучасних геодезичних приладів  

Вивчення будови лазерної рулетки Leica Disto A5, цифрового нівеліра Stonex D1, електронних 

тахеометрів 3Та5, Trimble 3305, Sokkia SET630, Leica TCR405 Ultra. Принципи виконання 

вимірювань. Структура меню приладів. Основні налаштування. 

3. Робота з сучасними геодезичними приладами 

Виконання вимірювань довжин, периметрів, площ, об’ємів, висот, недоступних відстаней 

лазерною рулеткою Leica Disto A5. Виконання вимірювань відстаней та перевищень цифровим 

нівеліром Stonex D1. Виконання вимірювань, опис станцій, вирішення прикладних задач 

електронними тахеометрами  3Та5, Trimble 3305, Sokkia SET630, Leica TCR405 Ultra. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Руководство по эксплуатации лазерного дальномера Leica Disto A5. – 2006. – 16 с. 

2. Stonex D1 Digital Level – User Guide. – 2015. – 32 с. 

3. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра 3Та5Р. – 2009. – 91 с. 

4. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра Trimble 3300DR. – 253 с. 

5. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра Sokkia Серия 30R. – 164 с. 

6. Руководство по эксплуатации электронного тахеометра Leica TPS400 series. – 2006. – 164 с. 

7. Бачишин Б.Д. Автоматизація геодезичних вимірювань у землеустрої. Навчальний посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2013. – 228 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
10 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

використання мультимедійних засобів, використання геодезичних приладів. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 4 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: 05-04-  

2. Name: Modern technologies for solving applied surveying tasks 

3. Type: selective. 

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

5. Year of training when subject is proposed: 2. 

6. Semesters when subject is studied: 4. 
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: 

• typical applied problems that arise during geodetic and construction work; 

• the structure of modern geodetic instruments - laser distance meter, digital level, electronic total 

station; 

• principles of work of modern geodetic instruments - laser distance meter, digital level, electronic 

total station; 

be able: 

• doing measurement by laser distance meter Leica Disto A5; 

• doing measurement by digital level Stonex D1; 

• doing measurement by electronic total station 3Ta5, Trimble 3305, Sokkia SET630, Leica TCR405 

Ultra. 

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

• Subjects preceding the study of the said subject: geodesy, computer science 

• Study of subjects accompanying the said subject (if necessary): geodesy, geodetic 

instruments 

12. Course content:  
1. Typical applied tasks in geodetic and construction work 

Tacheometric surveying. Placement drawing. Transfer to the locality. Marking axes. Serif. Transfer 

height. Vertical control. 

2. The structure of modern geodetic instruments 

Studying the structure of the laser distance meter Leica Disto A5, the digital level Stonex D1, 

electronic total station 3Ta5, Trimble 3305, Sokkia SET630, Leica TCR405 Ultra. Principles of measuring. 

The structure of the device menu. Basic settings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Work with modern geodetic instruments 

Performing measurements of lengths, perimeters, areas, volumes, heights, inaccessible distances with a 

laser distance meter Leica Disto A5. Performing measurements of distances and difference of heights by the 

digital level Stonex D1. Performing measurements, description of stations, solving applied tasks by 

electronic total station 3Та5, Trimble 3305, Sokkia SET630, Leica TCR405 Ultra. 

13 Recommended training appliances:   
1. Rukovodstvo po ekspluatatsii lazernogo dalnomera Leica Disto A5. – 2006. – 16 p. 

2. Stonex D1 Digital Level – User Guide. – 2015. – 32 p. 

3. Rukovodstvo po ekspluatatsii elektronnogo taheometra 3Ta5R. – 2009. – 91 p. 

4. Rukovodstvo po ekspluatatsii elektronnogo taheometra Trimble 3300DR. – 253 p. 

5. Rukovodstvo po ekspluatatsii elektronnogo taheometra Sokkia Серия 30R. – 164 p. 

6. Rukovodstvo po ekspluatatsii elektronnogo taheometra Leica TPS400 series. – 2006. – 164 p. 

7. Bachyshyn B.D. Avtomatyzatsiia heodezychnykh vymiriuvan u zemleustroi. Navchalnyi posibnyk. – 

Rivne: NUVHP, 2013. – 228 p.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
10 hours of lectures, 20 hours of laboratory practical training, 60 hours of independent work. In sum – 90 

hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, using multimedia tools, use of geodetic instruments. 

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

   Final control: test at the end of the 4 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


