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Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Супутникова геодезія» – це дисципліна 

професійної підготовки, яка формує у майбутніх фахівців з геодезії та 

землеустрою умінь та компетенцій оволодіння теоретичними і практичними 

навичками застосування спеціальних спостережень штучних супутників 

Землі для розв’язання задач геодезії.  

Навчальна дисципліна «Супутникова геодезія» має на меті сформувати 

та розвинути такі компетентності студентів. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 2 Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 12. Знання та розуміння області геодезії та землеустрою 

Фахові компетентності: 

ФК 3. Поглибленні знання способів зображення земної поверхні на 

картах та планах, приладів та методів геодезичних вимірювань, принципів 

побудови геодезичних мереж, математичної обробки геодезичних вимірів, 

організації та управління геодезичним виробництвом 

ФК 11. Здатність створювати геодезичні мережі, проводити геодезичні 

вимірювання й обробляти їх результати 

ФК 17 Здатність аналізувати і вибирати оптимальні варіанти 

проведення геодезичних робіт 

 
Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2. Здатність демонструвати знання теоретичних основ геодезії, 

вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землевпорядкування і 

земельного кадастру 

ПРН 3. Здатність демонструвати знання і розуміння методів і 

технологій створення державних геодезичних мереж та спеціальних 

інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, 

топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування і 

експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та 

сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і 

аерокосмічних методів 

ПРН 9. Здатність обирати і застосовувати сучасну геодезичну і 

фотограмметричну техніку і технології, методи математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних вимірювань 

ПРН 10 Здатність демонструвати навички застосування технологій і 

методик планування і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових 

знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в 

геоінформаційних системах 
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Розподіл годин за видами занять  

Вид занять Кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 10 

Лабораторні роботи 10 

Самостійна робота 80 

Всього годин 120 

 

Тематика лекційного курсу 

Змістовий модуль 1. Способи спостереження та теорія незбуреного 

руху ШСЗ 

Тема 1. Вступ 

Тема 2. Класифікація систем координат,  їх  перетворення 

Тема 3. Оптичні та радіотехнічні способи спостереження супутників 

Тема 4. Диференціальні рівняння незбуреного руху 

Змістовий модуль 2. Теорія збуреного руху ШСЗ 

Тема 5. Диференціальні рівняння збуреного руху 

Тема 6. Геометричні задачі супутникової геодезії 

Тема 7. Динамічні задачі супутникової геодезії 

 

Теми практичних занять 

1. Перетворення геодезичних координат пункту спостереження на 

просторові координати 

2. Обчислення елементів незбуреної орбіти штучного супутника Землі 

3. Обчислення збуреної орбітної ефемериди штучного супутника Землі 

4. Визначення координат супутника методом просторового кутового 

засічення 

 

Теми лабораторних робіт 

1. Визначення полярного стиснення за відомим  збуренням 

оскулюючих елементів штучного супутника Землі 

2. Обчислення сферичних координат штучного супутника Землі за його 

фотографічним спостереженням 

3. Обчислення збуреної орбітної ефемериди штучного супутника Землі 

та його геоцентричних координат 

4. Обчислення прямокутних координат польового приймача у системі 

WGS-84, а також у системі СК-42 за технологією диференціального методу 

роботи GPS 

5. Обчислення геоцентричних координат штучного супутника Землі за 

даними його топоцентричних екваторіальних координат 

 

Індивідуальне завдання 

Контрольна робота: «Обчислення збуреної орбітної ефемериди 

штучного супутника Землі та його геоцентричних координат». 
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Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповідь, пояснення). 

Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, 

виконання вправ за зразком чи алгоритмом). 

Частково-пошукові методи (проектна діяльність (виконання 

практичних завдань, що дозволяють отримати актуальний, практично 

значущий результат). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована література: 

1. Гофман-Веленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система 

визначення місцеположення (GPS). Теорія і практика Пер. з англ. Київ : 

Наукова думка, 1996. 392 с. 

2. Краснорылов И. И., Плахов Ю. В. Основы космической геодезии. 

Москва : Недра, 1976. 216 с. 

3. Марков В. І. Основи космической геодезії. Кіровоград-Москва : 

ДЛАУ, 2002. 235 с. 

4. Шумаков Ф. Т. Конспект лекцій з дисципліни «Супутникова 

геодезія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання, спеціальності 

7.070900 «Геоінформаційні системи та технології»). Харків : ХНАМГ, 2009. 

88 с. 

5. Черняга П. Г., Бялик І. М., Янчук Р. М. Супутникова геодезія : навч. 

посібн. Рівне : НУВГП, 2013. 222 с. 

6. Шелковська І. М. Визначення зміни положення берегової лінії та 

площі водосховища за даними дистанційного зондування. Містобудування 

та територіальне планування: наук.-техн. збірник. 2015. Вип. 55. С. 474–

479. 

7. Шелковская И. Н., Петренко І. С. Порівняння вітчизняного та 

зарубіжного досвіду супутникового моніторингу лісів. Ресурсозберігаючі 

технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві: матеріали 

Всеукраїнськї наук.-практ. інтернет-конф. з між народ. уч-тю, 18-21 квітня 

2017 р. Кременчук: КрНУ, 2017. С.174-177. 

8. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо виконання контрольної 

роботи з навчальної дисципліни «Супутникова геодезія» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук : Редакційно-видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 23 с. 

9. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних 

робіт з навчальної дисципліни «Супутникова геодезія» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук : Редакційно-видавничий відділ 

КрНУ, 2020. 33 с. 

10. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо виконання 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Супутникова геодезія» для 



5 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та 

землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук : Редакційно-

видавничий відділ КрНУ, 2020. 19 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Супутникова геодезія». Онлайн-система 

навчання КрНУ [Електронний ресурс] / І. М. Шелковська. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1043 (спосіб зарахування – самореєстрація).  

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з дисципліни «Супутникова геодезія». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

3. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/ 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Супутникова геодезія» потребує: 

виконання завдань згідно з навчальним планом; підготовки до 

практичних занять; підготовка до лабораторних робіт; поточного та 

підсумкового контролю, виконання контрольної роботи. 

Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з 

програмою навчальної дисципліни, питаннями, які виносяться на заняття з 

відповідної теми; вивчення методичного матеріалу. Розв’язання практичних 

завдань повинно як за формою, так і за змістом відповідати вимогам (мати всі 

необхідні складові), що висуваються до вирішення відповідного завдання, 

свідчити про його самостійність (демонструвати ознаки самостійності 

виконання здобувачем такої роботи), відсутність ознак повторюваності та 

плагіату.  

Підготовка до лабораторних занять передбачає: закріплення 

теоретичних знань з навчальної дисципліни, здобутих на лекціях і під час 

самостійної роботи, вивчення методичного матеріалу щодо алгоритму 

виконання роботи, інструктаж з техніки безпеки. На практичних та 

лабораторних заняттях присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою, 

важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми та виконання всіх 

етапів робіт. Пропущені практичні та лабораторні заняття мають бути 

відпрацьовані. Це ж стосується й студентів, які не виконали завдання або 

показали відсутність знань з основних питань теми. 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним 

та дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального 

процесу. 

 

Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту 

відвідувати заняття, для такого студента можливе дистанційне навчання із 

застосуванням ряду наявних інноваційних засобів та інформаційних джерел, 

а саме: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1043
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
https://land.gov.ua/
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основні: 

1) електронний курс «Супутникова геодезія». Онлайн-система 

навчання КрНУ [Електронний ресурс] / І. М. Шелковська. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1043 – для організаційного забезпечення 

дистанційного навчання та оцінювання знань (надання інформаційних 

повідомлень та інструкцій, повного пакету навчально-методичного 

забезпечення (робоча, навчальна програми, методичні вказівки, конспект 

лекцій, питання до підготовки, критерії оцінювання, розподіл балів, список 

літератури, посилання на електронні посібники тощо), надання завдань до 

практичних та лабораторних робіт, контрольної роботи, отримання і 

оцінювання їх результатів, проведення тестування за змістовими модулями. 

Спосіб зарахування – самореєстрація. Оцінки за результатами складання 

тестів, виконання та захисту практичних, лабораторних робіт та 

індивідуальної роботи студент має можливість автоматично бачити та 

контролювати у електронному журналі оцінок свого акаунту в Онлайн-

системі навчання КрНУ; 

2) тематичні групи у мобільних додатках Viber, Telegram тощо (вибір 

додатку обумовлюється побажаннями конкретної академічної групи 

студентів за принципами студентоцентрованого підходу) – для проведення 

групових поточних консультацій та поточного контролю виконання 

практичних, лабораторних робіт та індивідуального завдання. Група 

створюється старостою і включає викладача та членів відповідної 

академічної групи. Всі студенти беруть участь у чаті. Студент має 

можливість задавати питання у відповідній групі або за розладом 

консультацій, або у будь-який зручний для себе час. У разі консультацій за 

розкладом студент отримує відповідь відразу, у іншому випадку – коли у 

викладача з’являється можливість надати відповідь.  

3) відео-конференції у Zoom – для дистанційного проведення 

аудиторних занять (лекцій, практичних, лабораторних), а також захисту 

індивідуальної роботи. Постійно діюче посилання на таку конференцію 

надається в групі обраного мобільного додатку. Для контролю, напередодні 

першого онлайн-заняття, відповідне запрошення викладач відправляє 

студентам також на їх особисті електронні адреси, отримані від старости; 

допоміжні: 

1) електронна пошта або будь-який зручний та бажаний для 

студента засіб із зазначених вище – для проведення додаткових одноосібних 

консультацій за бажанням студента та / або отримання остаточних 

результатів самостійної роботи; 

2) веб-сторінка кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131 – містить новини, корисну інформацію, 

методичні вказівки, робочу та навчальну програми з дисципліни; 

3) депозитарій КрНУ http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=1

93, який також містить методичні вказівки, робочу та навчальну програми. 

 

Контрольні заходи та результати 

http://krnu.org/course/view.php?id=1043
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
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Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (дві модульні 

контрольні роботи (тести), контрольна робота (індивідуальне завдання), 

диференційований залік (8 семестр). 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php). Згідно з цим 

Положенням використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Су

ма 

Лекції 6 4 10 

Практичні заняття  10 10 20 

Лабораторні роботи 10 15 25 

Поточний контроль: 

– контрольна (розрахункова) робота 

– модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим 

модулем № 1 

– модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим 

модулем № 2 

 

3 

10 

 

 

0 

 

 

 

2 

0 

 

 

10 

 

 

5 

 

10 

 

10 

 

Підсумковий контроль 10 10 20 

Усього 49 51 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

диференційованого заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php

