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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Вища геодезія” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності 193 – “Геодезія та землеустрій”. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

знань щодо фігури і зовнішнього гравітаційного поля Землі; розроблення 

методів створення систем геодезичних координат на всю поверхню Землі або 

на окремі її ділянки; з теорії та практики вибору поверхні відносності для 

визначення положення точок земної поверхні в тій чи іншій системі координат. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: курс “Вища геодезія” базується на 

попередніх знаннях з вищої математики, геодезії, картографії. Знання з 

дисципліни “Вища геодезія” застосовують під час вивчення дисциплін 

“Супутникова геодезія”, “Тематична картографія”. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Сфероїдна геодезія.  

2. Теоретична геодезія. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання дисципліни “Вища геодезія” полягає у розкритті 

основних понять та проблем, пов’язаних з дослідженням поверхні Земного 

еліпсоїда, розв’язанням головних геодезичних задач, конформним 

відображенням поверхні еліпсоїда на площині, відхиленням прямовисних ліній, 

теорією висот, редукційною проблемою, методами вивчення гравітаційного 

поля і фігури Землі. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Вища геодезія”: 

вивчення методів і способів спільного математичного опрацювання результатів 

різнорідних високоточних геодезичних вимірювань у ґравітаційному полі 

Землі.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: методи і способи спільного математичного оброблення 

результатів різнорідних високоточних геодезичних вимірювань у 

ґравітаційному полі Землі; 

вміти:  

– виконувати спільне математичне оброблення результатів різнорідних 

високоточних геодезичних вимірювань у ґравітаційному полі Землі з метою 

визначення положення вибраних точок у різних системах координат і значень 

потенціалу сили ваги у них; 

– визначати довжини дуг меридіанів різної довжини, дуг паралелей, 

розміри знімальних трапецій та їх площі на поверхні еліпсоїда; 

– виконувати розв’язання сфероїдичного трикутника з виміряними 
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кутами за теоремою Лежандра, за методом адитаментів, з виміряними 

сторонами за методом Лежандра; розв’язувати головні геодезичні задачі на 

малі, середні, великі відстані на поверхні еліпсоїда та у просторі; 

– переобчислювати геодезичні координати у прямокутні та навпаки; 

робити перетворення координат пунктів під час переходу з однієї координатної 

зони до іншої. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 година/ 5,5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

  

Змістовий модуль 1. Сфероїдна геодезія 

Тема 1. Введення в курс 

1.1 Задачі та сучасний стан вищої геодезії та її складових частин  

1.2 Історія розвитку сфероїдної геодезії  

1.3 Поняття геоїда, квазігеоїда, земного еліпсоїда, загального земного еліпсоїда, 

референц-еліпсоїда   

 

Тема 2. Дослідження поверхні земного еліпсоїда  

2.1 Параметри земного еліпсоїда, зв’язки між ними 

2.2 Системи координат у вищій геодезії 

2.3 Приведена, геоцентрична широти. Формули зв’язку між геодезичною, 

приведеною і геоцентричною широтами 

2.4 Головні радіуси кривини та довжини дуг координатних ліній 

2.5 Площа сфероїдної трапеції. Обчислення розмірів рамок сфероїдної трапеції 

 

Тема 3. Дослідження кривих на поверхні еліпсоїда 

3.1 Нормальні перерізи  

3.2 Геодезична лінія  

3.3 Розташування геодезичної лінії відносно взаємних нормальних перерізів  

 

Тема 4. Розв’язання головних геодезичних задач  

4.1 Сутність, галузь застосування і точність розв’язання головних геодезичних 

задач на поверхні земного еліпсоїда 

4.2 Основні шляхи розв’язання головних геодезичних задач 

4.3 Розв’язання малих сфероїдних трикутників 

4.4 Розв’язування головних геодезичних задач на поверхні сфери, еліпсоїда, в 

просторі 

4.5 Способи розв’язування головних геодезичних задач на поверхні еліпсоїда 

 

Тема 5. Основи теорії конформного відображення поверхні еліпсоїда на 

площині 

5.1 Умова конформного зображення еліпсоїда на площині  

5.2 Обчислення плоских прямокутних координат за геодезичними 
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5.3 Обчислення геодезичних координат за плоскими прямокутними 

5.4 Обчислення зближення меридіанів і масштабу проекції 

5.5 Редукування напрямків і відстаней 

5.6 Опрацювання геодезичних мереж в проекції Ґаусса-Крюгера 

5.7 Перетворення координат Ґаусса-Крюгера із зони до зони 

 

Змістовий модуль 2. Теоретична геодезія 

Тема 6. Відхилення прямовисних ліній 

6.1 Предмет та завдання теоретичної геодезії  

6.2 Фігура Землі  

6.3 Поняття про відхилення прямовисної лінії  

6.4 Зв’язок між геодезичними і астрономічними координатами  

6.5 Ґравіметричний метод визначення складових відхилення прямовисної лінії  

6.6 Аастрономо-ґравіметричний метод виведення відхилень прямовисних ліній  

 

Тема 7. Теорія висот 

7.1 Роль висот у вищій геодезії  

7.2 Ортометричні, нормальні, динамічні висоти 

 

Тема 8. Геометричний метод вивчення фігури Землі 

8.1 Редукування кутових вимірів на поверхню земного еліпсоїда 

8.2 Редукування відстаней 

8.3 Обчислення поправок до виміряних напрямків за відхилення прямовисної 

лінії, за висоту досліджуваного пункту, за перехід від нормального перерізу до 

геодезичної лінії 

 

Тема 9. Гравіметричний метод вивчення фігури Землі 

9.1 Відомості із теорії потенціалу 

9.2 Нормальне гравітаційне поле Землі та аномалії сили тяжіння 

 

Тема 10. Астрономо-геодезичний метод вивчення фігури Землі 

10.1 Геодинамічна задача геодезії 

10.2 Астрономічне та астрономо-гравіметричне нівелювання 
 

 

3. Рекомендована література:  

1. Савчук С. Г. Вища геодезія / Сфероїдна геодезія/. Львів, Ліга-Прес, 

2000. 248 с. 

2. Двуліт П. Д. Гравіметрія. Львів: ЛАГТ, 1998. 213 с. 

3. Двуліт П. Д. Фізична геодезія. К : Експрес, 2008, 202 с. 

4. Закатов П. С. Курс высшей геодезии. М.:Недра, 1976. 511 с.  

5. Літнарович Р. М. Основи вищої геодезії : Навчальний посібник для 

студентів денної і заочної форм навчання з спеціальності 7.070904 – 

Землевпорядкування та кадастр, Чернігів : ЧДІЄіУ, 2002. 147с. 

6. Машимов М. М. Теоретическая геодезия. М.: Недра, 1991. 268 с. 
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Недра, 1985. 440 с. 

10. Кузьмин Б. С. Топографо-геодезические термины. Справочник / 

Б. С. Кузьмин, Ф. Я. Герасимов, В. М. Молоканов и др. – М.: Недра, 1989. 261 с. 

11. Пеллинен Л. П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия). М.: 

Недра, 1978. 264 с. 

12. Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система 

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

думка, 1996. 392 с. 

13. Загребин Д. В. Основы геометрической геодезии. – Ленинград: Наука, 

1981. 220 с. 

14. Практикум по высшей геодезии (вычислительные работы) 

/ Н. В. Яковлев, Н. А. Беспалов, В. П. Глумов и др. : учебное пособие для вузов. 

М. : Недра, 1982. 368 с. 

15. Шелковська І.М. Методичні вказівки щодо практичних занять з 

навчальної дисципліни “Вища геодезія” для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 6.070900 – “Землевпорядкування та кадастр”,  (у тому 

числі скорочений термін навчання). – Кременчук, 2008. – 33 с. 

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

робіт з навчальної дисципліни “Вища геодезія” для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 6.070900 – “Землевпорядкування та кадастр” (у 

тому числі скорочений термін навчання). – Кременчук, 2008. – 20 с. 

17. Шелковська І.М. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни “Вища геодезія” для студентів денної 
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5. Засоби діагностики успішності навчання тестування 


