
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Електронні геодезичні прилади 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Заболотня Тамара Миколаївна, Резвушкин Юрій 

Борисович, викладачі Класичного фахового коледжу 

Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16  тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 3,0  кредити ЄКТС, 

90 годин, з яких 32 години становить контактна робота з 

викладачем (26 годин лекцій, 6 годин практичних занять), 

58  годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової 

підготовки за спеціальністю 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Геодезії», «Вступ до спеціальності (зі 

змістовим модулем: історія земельних відносин)», 

«Інформаційні технології і програмне забезпечення», 

«Топографічне та землевпорядне креслення» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Землевпорядне 

проєктування» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань з вивчення 

електронних геодезичних приладів та навичок їх практичного застосування  в  проведенні 

землевпорядних та геодезичних  робіт  для розв’язання різноманітних задач землеустрою. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ  

Тема 1. Вступ 

Предмет і завдання курсу, його зв`язок з іншими дисциплінами. Призначення і 

класифікація геодезичних приладів. Історичний екскурс в розвиток електронних 

геодезичних пристроїв. 



 

Тема 2. Загальні принципи виконання вимірів характеристик фізичних величин 

Основні поняття і визначення. Основні методи вимірювання віддалей. 

Тема 3. Функціональні схеми світловіддалемірів 

Основні вузли світловіддалемірів. Світловіддалеміри першого покоління. 

Світловіддалеміри другого покоління. Світловіддалеміри третього покоління. 

Тема 4. Лазери 

Принципові схеми лазерів. 

Тема 5. Методи вимірювання кутів 

Кодовий метод. Інкрементальний метод. 

Змістовий модуль 2.  

СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ 

Тема 6. Лазерні візири. Лазерні рулетки 

Призначення, будова та принцип дії лазерних візирів. Призначення, будова та принцип дії 

лазерних рулеток. 

Тема 7. Електронно-оптичні та електронні теодоліти 

Призначення, будова та принцип дії електронно-оптичних теодолітів. Типи приладів та 

маркування. Призначення, будова та принцип дії електронних теодолітів. Маркування. 

Методи застосування. Опрацювання результатів вимірів. 

Тема 8. Геодезичні додаткові   пристрої 

Гіроскопічне обладнання. Кутовий датчик. Система датчиків. Шукач підземних 

комунікацій. Безпілотні літаючі апарати. 

Тема 9. Цифрові та лазерні нівеліри 

Використання лазерних вимірювальних приладів. Функції лазерних приладів. 

Багатопроменевий лазерний інструмент. Лазерний нівелір. Ротаційні нівеліри. Позиційні 

нівеліри. 

Тема 10. Тахеометри 

Електронний тахеометр. Прикладні функції приладу. Типи приладів та маркування. 

Конструкція і принцип дії. Принципова і структурна схема. Формати даних знімання. 

Тема 11. Лазерні сканери 

Призначення, принцип дії та будова лазерних сканерів. Типи приладів. Маркування. 

Особливості застосування. 

Змістовий модуль 3.  

СИСТЕМИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ  

Тема 12.Супутникове геодезичне обладнання 

Структура систем і режими роботи. Космічний сектор. Сектор управління і контролю. 

Сектор користувача. Режими роботи систем. GNSS–приймач. Точність вимірювання. 

Мережа базових станцій.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати історію  розвитку електронних геодезичних приладів. Розрізняти суть, 

мету та задачі і значення предмету. Пояснювати  призначення і класифікація 

геодезичних приладів. Описувати загальні принципи виконання вимірів 

характеристик фізичних величин. Знати основні методи вимірювання віддалей. 

Описувати функціональні схеми світловіддалемірів.  Пояснювати принципові 

схеми лазерів. Описувати методи вимірювання кутів. 

РН2. Знати призначення, будову та принципи дії лазерних візирів та рулеток. 

Описувати призначення, будову та принципи дії електронно-оптичних 

теодолітів. Знати  призначення, будову та принципи дії електронних теодолітів. 

Описувати геодезичні додаткові   пристрої. Знати використання лазерних 

вимірювальних приладів. Описувати конструкція і принципи дії електронних 



 

тахеометрів. Пояснювати призначення, принцип дії та будова лазерних 

сканерів. 

РН 3. Знати поняття про системи глобального позиціонування. Описувати структуру 

систем і режими роботи супутникового геодезичного обладнання. Знати 

режими роботи систем. Описувати точність вимірювання. Знати поняття  про 

GNSS–приймач. Знати поняття  про мережу базових станцій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 11. Застосовувати методи та прийоми просторового мислення для розв’язання 

спеціалізованих завдань, уміти виконувати креслення, елементи графіки, 

складати та оформляти планово картографічні матеріали на паперових та 

електронних носіях згідно стандартів. 

ПРН 13. Використовувати основи геодезії для розв’язання спеціалізованих задач, 

обирати і застосовувати обладнання та інструменти для виконання топографо-

геодезичних робіт, демонструвати вміння виконувати різні види топографо-

геодезичних робіт з метою одержання планово-картографічного матеріалу, 

використовувати супутникові системи, автоматизовані способи зйомки. 

ПРН 17. Використовувати планово-картографічні матеріали та демонструвати 

готовність вносити зміни до них.  

ПРН 18. Дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і 

техніко-економічних нормативних вимог у професійній діяльності.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ 

Тема 1. Вступ 

Л 1. Предмет і завдання курсу, його зв`язок з іншими дисциплінами. Призначення і 

класифікація геодезичних приладів. Історичний екскурс в розвиток електронних 

геодезичних пристроїв. 

Тема 2. Загальні принципи виконання вимірів характеристик фізичних величин 

Л 2. Основні поняття і визначення. Основні методи вимірювання віддалей. 

Тема 3. Функціональні схеми світловіддалемірів 

Л 3. Основні вузли світловіддалемірів. Світловіддалеміри першого покоління. 

Світловіддалеміри другого покоління. Світловіддалеміри третього покоління. 

Тема 4. Лазери 

Л 4. Принципові схеми лазерів. 

Тема 5. Методи вимірювання кутів 

Л 5. Кодовий метод. Інкрементальний метод. 

 



 

Змістовий модуль 2.  

СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ 

Тема 6. Лазерні візири. Лазерні рулетки 

Л 6. Призначення, будова та принцип дії лазерних візирів. Призначення, будова та 

принцип дії лазерних рулеток. 

Тема 7. Електронно-оптичні та електронні теодоліти 

Л 7. Призначення, будова та принцип дії електронно–оптичних теодолітів. Типи 

приладів та маркування. Призначення, будова та принцип дії електронних 

теодолітів. Маркування. Методи застосування. Опрацювання результатів вимірів. 

Тема 8. Геодезичні додаткові   пристрої 

Л 8. Гіроскопічне обладнання. Кутовий датчик. Система датчиків. Шукач підземних 

комунікацій. 

Тема 9. Цифрові та лазерні нівеліри 

Л 9. Використання лазерних вимірювальних приладів. Функції лазерних приладів. 

Багатопроменевий лазерний інструмент. Лазерний нівелір. Ротаційні нівеліри. 

Позиційні нівеліри. 

Тема 10. Тахеометри 

Л 10. Електронний тахеометр. Прикладні функції приладу. Типи приладів та 

маркування. Конструкція і принцип дії. Принципова і структурна схема. Формати 

даних знімання. 

ПЗ 1. Вивчення устрою електронного тахеометра Sokkia Set 530R. 

ПЗ 2. Перевірка та підготовка до роботи електронного тахеометра Sokkia Set 530R. 

ПЗ 3. Вимірювання кутів та відстаней електронним тахеометром Sokkia Set 530R. 

Тема 11. Лазерні сканери 

Л 11. Призначення, принцип дії та будова лазерних сканерів. Типи приладів. 

Маркування. Особливості застосування. 

Змістовий модуль 3.  

СИСТЕМИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

Тема 12. Супутникове геодезичне обладнання 

Л 12.  Структура систем і режими роботи. Космічний сектор. Сектор управління і 

контролю. Сектор користувача. Режими роботи систем. 

Л 13. GNSS–приймач. Точність вимірювання. Мережа базових станцій. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Підготовка до тестування. 



 

НД 5. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота 

з електронним навчальним контентом. 

МН 2. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

МН 3. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 4. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 5. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 6. Аналіз історій і ситуацій. 

МН 7. Flipped learning/ перевернуте навчання. 

МН 8. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 9. Змішане навчання (blended-learning). 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з теорії управління, що є основою для самостійного навчання), робота 

з електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти 

тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити 

самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі 

вказівки/рекомендації щодо виконання практичних завдань). При подачі матеріалу також  

використовуються наочні методи навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями 

статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, схем), самостійне спостереження 

(через безпосереднє споглядання та сприймання явищ дійсності безпосередньо з життя, 

власних спостережень). Практичні заняття доповнюються практичними методами 

навчання: вправами, які передбачають  цілеспрямоване, багаторазове повторення 

здобувачами освіти певних дій та операцій (розумових, практичних), а також практичними 

роботами, що передбачають застосування знань здобувачами освіти  у ситуаціях, 

наближених до життєвих. Опанування навчальної дисципліни також передбачає 

використання пояснювального методу викладання і репродуктивного методу учіння, коли 

викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, 

засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти засвоюють матеріал на рівні розуміння і 

запам'ятовування); інструктивно-практичного методу викладання і продуктивно-

практичного методу учіння, коли викладач інструктує здобувачів освіти словесними, 

наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії, а здобувачі 

освіти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички. Аналіз історій і 

ситуацій, коли викладач розповідає здобувачам освіти реальну чи вигадану історію, що є 

прикладом певного поняття чи теорії, а студенти висловлюють свої думки, оцінюють 

поведінку і дії, наслідки. Перевернуте навчання, коли студенти поза аудиторією 

переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному 

занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його 

обговорення, виконують практичні завдання. Гнучкість, доступність та персоніфікація 

навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. Навчання через 



 

blended-learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах 

якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно онлайн.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок;  використовує знання  з електронних 

геодезичних приладів для розв’язання практичних 

завдань та проблемних ситуацій, які характеризуються 

певною невизначеністю умов 

4 (добре) достатній  вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання з електронних геодезичних 

приладів у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання з електронних геодезичних приладів, 

передбачені даною програмою 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії; 

можливе повторне складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на практичному занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання практичних і 

тестових завдань, оцінювання поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4. Метод самооцінки. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 
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10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Графічні засоби: схеми, малюнки. 

ЗН 4. Прилади (геодезичні інструменти і прилади). 

ЗН 5. Застосунки: Геодезичні задачі, Геодезія, GPS Data. 

ЗН 6. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google 

Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

Горлачук В.В., Семенчук І.М., Анисенко О.В., Мацко П.В.  Геодезія. 

Навч. посіб., Київ. Олді+, 2019. 252 с. 

Допоміжна 

література 

1.Електронні геодезичні прилади. Конспект лекцій /уклад. Калинич І.В.,  

Радиш І.П., Ваш Я.І. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2021р. 

156 с. 

2.Нестеренко С. Г. Електронні геодезичні прилади : конспект лекцій 

(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій) / С. Г. Нестеренко, А.А. 

Євдокімов, О.О. Воронков. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022.  

102 с. 

3. Шевченко Т.Г. Геодезичні прилади : Підручник / Т. Г. Шевченко , О. 

І. Мороз, І. С. Тревого . 2-ге вид., перероб. та доп. Львів, 2009. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1.Землевпорядний  вісник .URL: http://www.zemvisnuk.com.ua 

2.Сайт землевпорядників України.URL: http://www.zemres.com 
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