
 

                               СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Геодезія 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Заболотня Тамара Миколаївна, викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
34 тижні протягом 4,5-го семестрів 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 10,0 кредитів ЄКТС, 

300 годин, з яких 170 годин становить контактна робота з 

викладачем (70 годин лекцій, 100 годин практичних занять), 

130 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: «Вступ до спеціальності (зі змістовим 

модулем: історія земельних відносин)», «Інформаційні 

технології і програмне забезпечення» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Топографічне та 

землевпорядне креслення», «Землевпорядне проєктування», 

«Електронні геодезичні прилади», «Безпека життєдіяльності 

та охорона праці» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань з основ геодезії 

та навичок їх практичного застосування в організації і проведенні геодезичних робіт з 

використанням геодезичних  вимірювальних засобів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ НА ЗЕМНІЙ ПОВЕРХНІ  

Тема 1. Вступ 

Предмет «Геодезія», його зміст, задачі, значення, зв'язок з іншими дисциплінами. Розвиток 

науки, організація геодезичної служби. 



 

Тема 2. Загальні відомості і поняття 

Поняття про форму та розміри земної кулі. Рівенна поверхня. Система координат. Система 

висот. Одиниці мір, що застосовують у геодезії. Міжнародна система одиниць. Способи 

вимірювання ліній на місцевості.  Способи зображення ситуації.  Умовні знаки карт та 

планів. 

Тема 3. Рельєф місцевості та його зображення 

Методи зображення земної поверхні. Поняття про план, карту, профіль. Масштаби, їх види, 

точність, застосування. Основні форми рельєфа, їх зображення горизонталями. Властивості 

горизонталей. Побудова поперечного масштабу і робота з ним. Задачі, які вирішуються на 

плані з горизонталями. Визначення ухилу лінії. Побудова на плані лінії заданого ухилу. 

Графічна інтерполяція. Геодезичні знаки.  Закріплення точок на місцевості. Вішення ліній. 

Тема 4. Орієнтування ліній 

Сутність орієнтування. Дирекційні кути. Зближення меридіанів. Схилення магнітної стрілки. 

Румби прямі і зворотні напрямки. Залежність між азимутами, дирекцій ними кутами та 

румбами. Визначення кутів орієнтування на топографічних картах. 

Змістовий модуль 2.  

ТЕОДОЛІТНА ЗЙОМКА МІСЦЕВОСТІ 

Тема 5. Прибори для теодолітної зйомки 

Сутність вимірювання горизонтального кута. Теодоліт: призначення, типи, марки. Основні 

частини.  Перевірки, юстування, догляд. Основні правила поводження з теодолітом та догляд 

за ним. Встановлення теодоліту в робоче положення. Способи вимірювання горизонтального 

та вертикального кута. Вивчення устрою оптичного теодоліту. Приведення теодоліту до 

робочого стану.  Нитяний далекомір. Визначення відстаней. Виконання перевірок та 

юстування теодоліту. Вимірювання горизонтальних кутів та азимутів. Вимірювання 

вертикальних кутів. 

Тема 6. Проведення теодолітної зйомки 

Сутність і область використання. Склад робіт. Прокладання теодолітних ходів. Прив’язка 

теодолітних ходів. Державна геодезична мережа. Зйомка  ситуації. Абрис, порядок його 

складання. Визначення неприступних відстаней. Склад камеральних робіт. Опрацювання 

польових вимірювань, визначення кутової нев'язки та горизонтальних проложень. 

Визначення приростків координат. Визначення лінійної нев'язки, її розподіл. Визначення 

координат. Складання відомості координат. Складання плану теодолітної зйомки. 

Визначення допустимості нев'язки при вирахуванні кутів. Визначення та розподіл кутової 

нев'язки. Ознайомлення з чотирьозначними математичними таблицями. Визначення 

дирекційних кутів і румбів  теодолітного ходу. Визначення приростків координат.  

Абсолютна та відносна лінійні похибки. Ув’язування приростків координат, визначення 

координат точок теодолітного ходу. Побудова плану теодолітного ходу, нанесення ситуації. 

Оформлення плану теодолітної зйомки. Зворотна геодезична задача. 

Змістовий модуль 3.  

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ 

Тема 7. Методи визначення площ 

Графічний спосіб. Визначення площі палеткою. Аналітичний спосіб. Механічний спосіб. 

Похибки визначення площ різними способами. Вирахування площі полігону по координатам 

його вершин. Вирахування площі полігону графічним методом. Визначення площ контурів 

в секції за допомогою палетки та їх ув’язка. 

Тема 8. Визначення площ планіметром 

Полярний планіметр, його устрій та використання. Визначення площ планіметром. 

Визначення ціни поділки планіметра. Поділ землекористування на секції .Складання  

відомості визначення площ планіметром. Вивчення будови планіметра та знімання відліків 

з лічильного механізму. Точність визначення площ планіметром. Визначення площ ділянок 

на карті планіметром. Визначення площі секції планіметром, їх ув’язка з площами контурів 

угідь. 

 



 

Змістовий модуль 4.   

НІВЕЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 

Тема 9. Загальні відомості про  нівелювання 

Поняття про нівелювання. Способи геометричного нівелювання. Поняття про державну 

нівелірну мережу. Нівеліри, їх типи, перевірки. Правила поводження і догляд за нівеліром. 

Нівелірні рейки, їх види, перевірки, відліки по ним. Вивчення устрою нівеліра Н3. Вправи у 

відліках по рейці. Догляд за нівелірними рейками. Геометричне нівелювання з веденням 

журналу. 

Тема 10. Проведення технічного нівелювання 

Геодезичні роботи при проведенні технічного нівелювання. Підготовка траси до 

нівелювання. Розбивка пікетажу. Нівелювання траси. Робота на станції. Ведення 

пікетажного журналу. Обробка журналу нівелювання. Посторінковий контроль і точність 

нівелювання. Визначення елементів колової і перехідної кривих. Визначення пікетажного 

положення головних точок кривих. Таблиці кривих. Пікетажна книжка, її ведення. 

Нівелювання поперечників. Особливі види нівелювання. Складання поздовжнього профілю. 

Побудова поперечних профілів. Визначення проектних ліній поздовжнього профілю. 

Визначення положення точок нульових робіт. Визначення об’ємів земляних робіт. 

Оформлення профілів. Опрацювання журналу нівелювання траси. Посторінковий контроль 

журналу нівелювання. Складання докладного поздовжнього профілю. Нанесення проектної 

лінії з обчисленням розрахункових даних. Складання профілів поперечників. Складання 

плану траси. Детальна розбивка колової і перехідної кривих.  

Тема 11. Нівелювання площі 

Нівелювання площі по квадратах. Послідовність польових робіт. Послідовність виконання 

камеральних робіт.  Визначення об’єму земляних робіт,  складання відомості.  

Змістовий модуль 5.  

ТАХЕОМЕТРИЧНА ЗЙОМКА 

Тема 12. Загальні поняття про тахеометричну зйомку 

Застосування тахеометричної зйомки. Прилади, які використовуються для тахеометричної 

зйомки. Вертикальне коло тахеометра, його будова, перевірки. Вимірювання вертикальних 

кутів. Визначення місця нуля. Приведення місця нуля до нуля. Тахеометри-автомати, 

електронні, механічні. Метод тригонометричного нівелювання. Випробування та перевірки 

тахеометра. Відліки по горизонтальному колу. Вирахування вертикальних кутів. 

Тема 13. Проведення тахеометричної зйомки 

Склад польових робіт. Робота на станції з тахеометром. Журнал тахеометричної зйомки. 

Опрацювання матеріалів журналу тахеометричної зйомки. Складання плану по матеріалах 

тахеометричної зйомки. Визначення кутів нахилу та перевищень. Визначення 

горизонтальних проложень і перевищень за допомогою тахеометричних таблиць 

А.С.Никуліна. Визначення відміток точок та оформлення журналу тахеометричної зйомки. 

Опрацювання відомості координат вершин тахеометричного ходу. Складання плану 

тахеометричної зйомки. Нанесення опорних точок ходу. Нанесення ситуації. Нанесення 

горизонталей та оформлення плану тахеометричної зйомки. 

Змістовий модуль 6.  

МЕНЗУЛЬНА ЗЙОМКА 

Тема 14. Суть мензульної зйомки 

Прилади, які використовуються для проведення мензульної зйомки. Мензульний комплект. 

Орієнтування планшету. Способи мензульної зйомки. Перевірки та юстування мензули і 

кіпрегеля. Взяття відліків по вертикальному колу. Визначення перевищень, висот пікетів. 

Зображення рельєфу горизонталями. Організація робіт при мензульній зйомці. Підготовка 

планшету до роботи. Обробка матеріалів мензульного ходу. Нанесення точок теодолітного 

ходу на план мензульної зйомки. Нанесення ситуації на план мензульної зйомки. 

Проведення горизонталей на плані мензульної зйомки. Складання та оформлення плану 

мензульної зйомки. 

 



 

Змістовий модуль 7.  

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПІД ЧАС ЗЙОМКИ ВЕЛИКИХ ТЕРИТОРІЙ  

Тема 15. Головні принципи організації геодезичних робіт 

Загальні відомості про організацію геодезичних робіт. Геодезичні опорні мережі. Державні 

геодезичні мережі. Геодезичні мережі місцевого значення. Визначення географічних 

координат точок по карті. Поняття про номенклатуру топографічних карт. Визначення 

номенклатури топографічних карт. 

Тема 16. Поняття про полігонометричні ходи 

Полігонометричні ходи та способи прив’язки їх до пунктів геодезичної мережі. Способи 

зрівнювання полігонометричних ходів. Прив’язка пунктів до системи стінних знаків. 

Передача координат з вершини знаку на землю.  Знаходження центрів загублених 

геодезичних пунктів. 

Змістовий модуль 8.  

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЄКТУ В НАТУРУ 

Тема 17. Суть перенесення проекту в натуру 

Суть та методи перенесення проекту в натуру. Підготовчі роботи при перенесенні проекту в 

натуру. Перенесення в натуру проектного горизонтального кута, проектної довжини лінії з 

заданим проектним ухилом. Складання розбивочного креслення при перенесенні проекту в 

натуру. Способи перенесення проекту в натуру. Точність перенесення проекту в натуру. 

Особливості перенесення проекта в натуру по матеріалам аерофотозйомки. Перенесення 

проекту в натуру способом промірів. Точність площ ділянок перенесених способом промірів. 

Перенесення проекту в натуру кутомірним способом. Точність площ ділянок перенесених 

кутомірним способом. Перенесення проекту  в натуру мензулою. Точність  перенесення в 

натуру мензулою. 

Змістовий модуль 9.  

ТОЧНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ 

Тема 18. Теодоліти 

Теодоліт Т-2, його будова. Геометрична та оптична схема теодоліта Т-2. Теодоліт Т-5, його 

будова. та взяття відліків. Перевірки теодолітів Т-2,Т-5. Вивчення будови теодолітів Т-2,Т-

5. Способи вимірювання теодолітами Т-2,Т-5 горизонтальних кутів. Вимірювання 

теодолітами Т-2,Т-5 вертикальних кутів. Похибки та точність вимірювання кутів 

теодолітами Т-2,Т-5. 

Тема 19. Нівеліри 

Будова нівеліра Н-05, його призначення. Принципи та порядок взяття відліків нівеліром Н-

05. Перевірки нівеліра Н-05. Вивчення будови нівеліра Н-05. Взяття відліків нівеліром Н-05.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати історію  розвитку геодезії як науки. Розрізняти суть, мету та задачі і 

значення предмету. Пояснювати поняття про форму та розміри земної кулі. 

Описувати системи координат та висот. Знати поняття про план, карту, профіль. 

Визначати основні форми рельєфу, їх зображення горизонталями. Описувати та 

порівнювати умовні знаки карт та планів. Розділяти масштаби.  Орієнтувати 

лінію на місцевості та плані. 

РН2. Описувати типи та марки теодолітів. Знати будову теодоліта. Приводити теодоліт 

до робочого стану. Проводити перевірки та юстування теодолітів.  Проводити 

вимірювання горизонтальних кутів на місцевості.  Вести журнал польових 

вимірювань та абрис.  Проводити обробку журналу польових вимірювань. 

Проводити опрацювання матеріалів теодолітної зйомки. 



 

РН 3. Знати методи визначення площі земельних ділянок. Уміти визначати площу 

полігону різними способами. Знати устрій полярного планіметру та порядок 

проведення перевірок планіметра. Визначати площі земельних ділянок за 

допомогою планіметра. 

РН 4. Визначати поняття про нівелювання. Знати способи геометричного нівелювання. 

Описувати типи та марки нівелірів.  Проводити перевірки і юстування нівелірів. 

Вміти готувати трасу до технічного нівелювання. Проводити нівелювання траси 

з веденням журналу. Проводити обробку журналу нівелювання траси. Складати 

та оформлювати повздовжній профіль траси. Наносити проектну лінію на профілі 

траси. Визначати об’єми земляних робіт. 

РН 5. Визначати загальні поняття про тахеометричну зйомку. Проводити польові 

роботи під час тахеометричної зйомки. Проводити опрацювання журналу 

тахеометричної зйомки. Складати і оформлювати план тахеометричної зйомки. 

РН 6. Знати суть мензульної зйомки та  прилади для проведення мензульної зйомки. 

Проводити перевірки мензули та кіпрегеля. Вміти проводити обробку матеріалів 

мензульної зйомки. 

РН 7. Знати головні принципи організації геодезичних робіт. Визначати координати 

точок по карті. Визначати номенклатуру карт. Розрізняти полігонометричні ходи. 

РН 8. Знати суть та способи перенесення проекту в натуру.  Переносити в натуру 

проєктні горизонтальні кути,  проєктні довжини ліній, проєктні відмітки точок. 

Складати розбивочне креслення перенесення проєкту в натуру. Переносити в 

натуру проєкт способом промірів, кутомірним та графічним способом. 

Вимірювати кути та довжини ліній за допомогою точних геодезичних приладів. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4. Володіти основними поняттями, професійною термінологією, формами 

вираження, засадами та методами технічної діяльності. 

ПРН 7.  Володіти комп’ютером на рівні користувача землевпорядними та геодезичними 

програмами, здатність застосовувати інформаційні системи і технології для 

професійної діяльності. 

ПРН 8. Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього середовища, 

збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати різні види та 

форми рухової активності для ведення здорового способу життя, підтримувати 

та розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте життя в умовах 

впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

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 14. Визначати площі земельних ділянок для цілей землеустрою, земельного 

кадастру, гідрографії, будівництва та промисловості, демонструвати вміння 

математичної обробки результатів польових вимірювань при визначенні площ 

та складанні експлікацій. 

ПРН 15. Розв’язувати різні задачі при перенесенні проєктів в натуру, прив’язки і 

дешифрування аерофотознімків, складати фотоплани та здійснювати 

комбіновану зйомку, використовувати планово-картографічні матеріали та 

демонструвати готовність вносити зміни до них 

ПРН 16. Володіти методами розробки всіх видів проєктів землеустрою та технічної 

документації, здійснення встановлення та відновлення меж земельних ділянок 

на місцевості.  

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.  

ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ НА ЗЕМНІЙ ПОВЕРХНІ  

Тема 1. Вступ 

Л 1. Предмет «Геодезія», його зміст, задачі, значення, зв'язок з іншими дисциплінами. 

Тема 2. Загальні відомості і поняття 

Л 2. Поняття про форму та розміри земної кулі. Рівенна поверхня. Система координат. 

Система висот. Одиниці мір, що застосовують у геодезії. Міжнародна система 

одиниць. 

ПЗ 1. Умовні знаки карт та планів. 

Тема 3. Рельєф місцевості та його зображення 

Л 3. Методи зображення земної поверхні. Поняття про план, карту, профіль. Масштаби, 

їх види, точність, застосування. 

ПЗ 2. Побудова поперечного масштабу і робота з ним. 

ПЗ 3. Задачі, які вирішуються на плані з горизонталями. 

ПЗ 4. Графічна інтерполяція. 

Тема 4. Орієнтування ліній 

Л 4. Сутність орієнтування.  Дирекційні кути.  Зближення меридіанів. Схилення 

магнітної стрілки.  Румби прямі і зворотні напрямки. 

ПЗ 5. Визначення кутів орієнтування на топографічних картах. 

 

 



 

Змістовий модуль 2.  

ТЕОДОЛІТНА ЗЙОМКА МІСЦЕВОСТІ 

Тема 5. Прибори для теодолітної зйомки 

Л 5. Сутність вимірювання горизонтального кута. Теодоліт: призначення, типи, марки. 

Основні частини.  Перевірки, юстування, догляд. 

Л 6. Встановлення теодоліту в робоче положення. Способи вимірювання 

горизонтального та вертикального кута. 

ПЗ 6. Вивчення устрою оптичного теодоліту.  Приведення теодоліту до робочого стану. 

ПЗ 7. Виконання перевірок та юстування теодоліту. 

ПЗ 8. Вимірювання горизонтальних кутів та азимутів. 

ПЗ 9. Вимірювання вертикальних кутів. 

Тема 6. Проведення теодолітної зйомки 

Л 7. Сутність і область використання. Склад робіт. Прокладання теодолітних ходів. 

Зйомка  ситуації.  Абрис, порядок його складання. 

Л 8. Склад камеральних робіт. Опрацювання польових вимірювань, визначення кутової 

нев'язки та горизонтальних проложень. Визначення приростків координат. 

Визначення лінійної нев'язки, її розподіл. Визначення координат. Складання 

відомості координат. Складання плану теодолітної зйомки. 

ПЗ 10. Визначення та розподіл кутової нев'язки. 

ПЗ 11. Визначення дирекційних кутів і румбів  теодолітного ходу. 

ПЗ 12. Визначення приростків координат.  Абсолютна та відносна лінійні похибки. 

ПЗ 13. Ув’язування приростків координат, визначення координат точок теодолітного ходу. 

ПЗ 14. Побудова плану теодолітного ходу, нанесення ситуації. Оформлення плану 

теодолітної зйомки. 

Змістовий модуль 3.  

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ 

Тема 7. Методи визначення площ 

Л 9.  Графічний спосіб. Визначення площі палеткою. Аналітичний спосіб. Механічний 

спосіб. 

ПЗ 15. Вирахування площі полігону по координатам його вершин. 

ПЗ 16. Вирахування площі полігону графічним методом. 

ПЗ 17. Визначення площ контурів в секції за допомогою палетки та їх ув’язка. 

Тема 8. Визначення площ планіметром 

Л 10. Полярний планіметр, його устрій та використання 

Визначення площ планіметром.  Визначення ціни поділки планіметра. 



 

ПЗ 18. Вивчення будови планіметра та знімання відліків з лічильного механізму.  

Визначення ціни поділки планіметра. 

ПЗ 19. Визначення площ ділянок на карті планіметром. 

Змістовий модуль 4.   

НІВЕЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 

Тема 9. Загальні відомості про  нівелювання 

Л 11. Поняття про нівелювання. Способи геометричного нівелювання. Нівеліри, їх типи, 

перевірки. Нівелірні рейки, їх види, перевірки, відліки по ним. 

ПЗ 20. Вивчення устрою нівеліра Н3. Вправи у відліках по рейці. 

ПЗ 21. Перевірки нівелірів, юстування. 

ПЗ 22. Геометричне нівелювання з веденням журналу. 

Тема 10. Проведення технічного нівелювання 

Л 12. Геодезичні роботи при проведенні технічного нівелювання. Підготовка траси до 

нівелювання. Розбивка пікетажу. Нівелювання траси. Робота на станції. Ведення 

пікетажного журналу. Обробка журналу нівелювання. Посторінковий контроль і 

точність нівелювання. Визначення елементів колової і перехідної кривих. 

Визначення пікетажного положення головних точок кривих. 

Л 13. Складання поздовжнього профілю. Побудова поперечних профілів. Визначення 

проектних ліній поздовжнього профілю. Визначення положення точок нульових 

робіт. Визначення об’ємів земляних робіт. 

ПЗ 23. Опрацювання журналу нівелювання траси. Посторінковий контроль журналу 

нівелювання. 

ПЗ 24. Складання докладного поздовжнього профілю. Нанесення проектної лінії з 

обчисленням розрахункових даних. 

ПЗ 25. Визначення об’ємів земляних робіт. 

ПЗ 26. Складання профілів поперечників. 

ПЗ 27. Оформлення поздовжнього профілю і поперечників. 

Л 14. Детальна розбивка колової  кривої. 

ПЗ 28. Визначення елементів колової і перехідної кривих. Визначення пікетажного 

положення головних точок колової і перехідної кривих. Складання схеми детальної 

розбивки колової кривої методом прямокутних координат. 

Тема 11. Нівелювання площі 

Л 15. Нівелювання площі по квадратах. Послідовність польових робіт. Послідовність 

виконання камеральних робіт. Визначення об’єму земляних робіт, складання 

відомості. 

ПЗ 29. Обробка журналу нівелювання ділянки по квадратах. 

ПЗ 30. Складання нівелірного плану з побудовою картограми. Визначення об’ємів 

земляних робіт. 



 

Змістовий модуль 5.  

ТАХЕОМЕТРИЧНА ЗЙОМКА 

Тема 12. Загальні поняття про тахеометричну зйомку 

Л 16. Застосування тахеометричної зйомки. Прилади, які використовуються для 

тахеометричної зйомки. 

Л 17. Вертикальне коло тахеометра, його будова, перевірки. Вимірювання вертикальних 

кутів. Визначення місця нуля. Приведення місця нуля до нуля. 

ПЗ 31. Випробування та перевірки тахеометра. 

ПЗ 32. Відліки по горизонтальному колу. Вирахування вертикальних кутів. 

Тема 13. Проведення тахеометричної зйомки 

Л 18. Склад польових робіт. Робота на станції з тахеометром.  

Л 19. Журнал тахеометричної зйомки. Опрацювання матеріалів журналу тахеометричної 

зйомки. Складання плану по матеріалах тахеометричної зйомки. 

ПЗ 33. Визначення кутів нахилу та перевищень. 

ПЗ 34. Визначення відміток точок та оформлення журналу тахеометричної зйомки. 

ПЗ 35. Складання плану тахеометричної зйомки. Нанесення опорних точок ходу. 

Нанесення ситуації. 

ПЗ 36. Нанесення горизонталей та оформлення плану тахеометричної зйомки. 

Змістовий модуль 6.  

МЕНЗУЛЬНА ЗЙОМКА 

Тема 14. Суть мензульної зйомки 

Л 20. Прилади, які використовуються для проведення мензульної зйомки. Мензульний 

комплект. 

ПЗ 37. Перевірки та юстування мензули і кіпрегеля. Взяття відліків по вертикальному 

колу. 

Л 21. Обробка матеріалів мензульного ходу. Визначення перевищень, висот пікетів. 

Зображення рельєфу горизонталями. 

ПЗ 38. Обробка матеріалів мензульного ходу. 

ПЗ 39. Нанесення ситуації на план мензульної зйомки. 

ПЗ 40. Проведення горизонталей на плані мензульної зйомки. Складання та оформлення 

плану мензульної зйомки. 

Змістовий модуль 7.  

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПІД ЧАС ЗЙОМКИ ВЕЛИКИХ ТЕРИТОРІЙ  

Тема 15. Головні принципи організації геодезичних робіт 

Л 22. Загальні відомості про організацію геодезичних робіт. Геодезичні опорні мережі. 

Л 23. Державні геодезичні мережі. Геодезичні мережі місцевого значення. 



 

ПЗ 41. Визначення географічних координат точок по карті. 

ПЗ 42. Визначення номенклатури топографічних карт. 

Тема 16. Поняття про полігонометричні ходи 

Л 24. Полігонометричні ходи та способи прив’язки їх до пунктів геодезичної мережі. 

Способи зрівнювання полігонометричних ходів. 

Л 25. Способи зрівнювання полігонометричних ходів. 

ПЗ 43. Прив’язка пунктів до системи стінних знаків. Передача координат з вершини знаку 

на землю. 

ПЗ 44. Знаходження центрів загублених геодезичних пунктів. 

Змістовий модуль 8.  

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЄКТУ В НАТУРУ 

Тема 17. Суть перенесення проекту в натуру 

Л 26. Суть та методи перенесення проекту в натуру. 

Л 27. Підготовчі роботи при перенесенні проекту в натуру. 

Л 28. Способи перенесення проекту в натуру. 

Л 29. Точність перенесення проекту в натуру. 

ПЗ 45. Перенесення проекту в натуру способом промірів. 

ПЗ 46. Перенесення проекту в натуру кутомірним способом. 

ПЗ 47. Перенесення проекту  в натуру мензулою. 

Змістовий модуль 9.  

ТОЧНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ  

Тема 18. Теодоліти 

Л 30. Теодоліт Т-2, його будова. Геометрична та оптична схема теодоліта Т-2. 

Л 31. Теодоліт Т-5, його будова та взяття відліків. 

Л 32. Перевірки теодолітів Т-2,Т-5. 

ПЗ 48. Вивчення будови теодолітів Т-2,Т-5. 

ПЗ 49. Проведення перевірок теодолітів Т-2,Т-5. 

ПЗ 50. Вимірювання теодолітами Т-2,Т-5 горизонтальних  і вертикальних кутів. 

Тема 19. Нівеліри 

Л 33. Будова нівеліра Н-05, його призначення.  Принципи та порядок взяття відліків 

нівеліром Н-05. 

Л 34. Принципи та порядок взяття відліків нівеліром Н-05. 

Л 35. Перевірки нівеліра Н-05. 



 

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 основ геодезії  для 

розв’язання завдань та проблемних ситуацій, які 

характеризуються певною невизначеністю умов 

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

використовує знання з основ геодезії  у практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання з основ геодезії  , 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. Графічна перевірка. 

М 5. 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/). 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/
http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

Форма підсумкового контролю: 4 семестр – залік; 5 семестр  – екзамен. 

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, Excel, GPS Data. 

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

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

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

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

2. Геодезія : навчальний посібник / В. В. Горлачук. Стереотип. вид. 

Херсон : Олді-плюс, 2019.  

Допоміжна 

література 

1.Білокриницький С.М. Геодезія. Навчальний посібник. Черновці. 

Чернівецький нац. унт.,2011. 576 с. 

2. Кузьмін В.І., Білятинський О.А. Інженерна геодезія в дорожньому 

будівництві. Навч. посіб., К.: Вища школа,2006. 278 с. 

3.Євдокімов А.А. Текст лекцій з дисципліни Електронні геодезичні 

прилади. Харків.: ХНУМГ, 2016. 64 с. 

4.Проценко В.М. Конспект лекцій по курсу «Геодезія». 

К:МНТУ,2007.50с. 

5.Шаульський Д.В. Конспект лекцій з дисципліни «Основи геодезії». 

Харків.:ХНАМГ,2012. 55 с. 

6.Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. К.: Міністерство екології та природних ресурсів, 2001. 

7. Ващенко, В. І. Топографо-геодезичний практикум : навч посібник / В. 

І. Ващенко, В. О. Літинський, С. С. Перій. Львів, 2018. 428 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1.Заболотня Т.М. Геодезія (2 курс): [дистанційний курс для студентів 

спеціальності 193.Геодезія та землеустрій освітньо-професійної програми 

«Землевпорядкування»]. URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua./73. 

2.Заболотня Т.М. Геодезія (3 курс): [дистанційний курс для студентів 

спеціальності 193.Геодезія та землеустрій освітньо-професійної програми 

«Землевпорядкування»]. URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua./90 

3. Нівелір- Вікіпедія. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/. 
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