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Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Вища геодезія» – це дисципліна, яка формує у 

майбутніх фахівців з геодезії та землеустрою умінь та компетенцій 

оволодіння теоретичними і практичними навичками визначення положення 

геодезичних пунктів у різних системах координат і значень потенціалу сили 

ваги у них; 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. 

Навчальна дисципліна «Вища 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 4 Поглиблені знання теорії картографічних проекцій, процесів 

складання та видання карт, принципів тематичного картографування 

ФК 11. Здатність створювати геодезичні мережі, проводити геодезичні 

вимірювання й обробляти їх результати 

ФК 12 Здатність вибирати й розраховувати картографічні проекції, 

складати карти і плани різного змісту 

 
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 
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Розподіл годин за видами занять  

Вид занять Кількість годин 

VІІ семестр 

Лекції 20 

Практичні заняття 10 

Лабораторні роботи 10 

Самостійна робота 80 

Всього годин 120 

 

Тематика лекційного курсу 

Змістовий модуль 1. Сфероїдна геодезія 

Тема 1. Введення в курс 

Тема 2. Дослідження поверхні земного еліпсоїда  

Тема 3. Дослідження кривих на поверхні еліпсоїда 

Тема 4. Розв’язання головних геодезичних задач  

Тема 5. Основи теорії конформного відображення поверхні еліпсоїда на 

площині 

Змістовий модуль 2. Теоретична геодезія 

Тема 6. Відхилення прямовисних ліній 

Тема 7. Теорія висот 

Тема 8. Геометричний метод вивчення фігури Землі 

Тема 9. Гравіметричний метод вивчення фігури Землі 

Тема 10. Астрономо-геодезичний метод вивчення фігури Землі 

 

Теми практичних занять 

1. Обчислення довжин дуг меридіанів і паралелей 

2. Розв’язання задач у системі плоских прямокутних координат Гаусса-

Крюгера 

3. Розв’язання головних геодезичних задач 

4. Розв’язання стероїдного трикутника  

5. Визначення перевищень квазігеоїда 

 

Теми лабораторних робіт 

1. Обчислення площ та розмірів рамок знімальних трапецій 

2. Редукування лінійних вимірювань у астрономо-геодезичній мережі 

на поверхню еліпсоїда 

3. Редукування горизонтальних напрямків у астрономо-геодезичній 

мережі на поверхню еліпсоїда 

4. Визначення астрономо-геодезичних відхилень прямовисних ліній 

 

Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповідь, пояснення). 

Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, 

виконання вправ за зразком чи алгоритмом). 
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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. Савчук С. Г. Вища геодезія / Сфероїдна геодезія/. Львів, Ліга-Прес, 

2000. 248 с. 

2. Старовєров В. С., Ковальов М. В.,. Опенько І. А. Вища геодезія : 

підручник. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ : 

Медінформ, 2018. 370 с. 

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

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

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

6. 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. 

7. Машимов М. М. Теоретическая геодезия. М.: Недра, 1991. 268 с.  

8.   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. 

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

занять з навчальної дисципліни «Вища геодезія» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2020. 21 с. 

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

робіт з навчальної дисципліни «Вища геодезія» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2020. 21 с. 

11. Шелковська І.М. Методичні вказівки щодо виконання самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Вища геодезія» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2020. 15 с. 

12. Шелковська І. М., Підлісна Я. В. Методичні аспекти навчання 

геодезичних дисциплін для підготовки бакалаврів з геодезії та землеустрою: 

Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та 

будівництві: материали всеукр. науч.-практ. інтернет-конф. з між народ. уч-

тю, 18-21 квітня 2017 р. Кременчук: КрНУ, 2017. С.331–336. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Вища геодезія». Онлайн-система навчання КрНУ 

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

http://krnu.org/course/view.php?id=1042 (спосіб зарахування – самореєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з дисципліни «Вища геодезія». URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1042
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http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

3. Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. URL: 

https://gki.com.ua/. 

4. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

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

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Вища геодезія» потребує: 

 відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи 

згідно із навчальним планом;  

 підготовки до практичних занять; 

 підготовка до лабораторних робіт; 

 виконання тестових модульних контрольних робіт 1 і 2. 

Розв’язання практичних завдань та лабораторних робіт повинно як за 

формою, так і за змістом відповідати визначеним у методичних вказівках 

вимогам, та містити розрахунки на підставі індивідуальних вихідних даних за 

відсутності ознак повторюваності та плагіату. На практичних і лабораторних 

заняттях присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою.  

Бали за виконання й захист усіх практичних і лабораторних робіт, 

передбачених програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх 

захисту (відповіді на контрольні питання). При цьому максимальним 

рейтингом оцінюється виконання усіх практичних і лабораторних робіт 

згідно з розкладом занять за умови їх захисту. Пропущені заняття мають бути 

відпрацьовані. Те ж саме стосується й студентів, які не змогли з першого разу 

розв’язати поставлене завдання або показали відсутність теоретичних знань з 

основних питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен поважно ставитися до учасників 

процесу навчання, бути зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни, 

санітарно-гігієнічним норм та правил, та часових (строкових) параметрів 

навчального процесу. 

Робота на іспиті має виконуватися студентами індивідуально, 

керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. 

 

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: 

основні: 

1) електронний курс «Вища геодезія». Онлайн-система навчання КрНУ 

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

http://krnu.org/course/view.php?id=1042 – для організаційного забезпечення 

дистанційного навчання та оцінювання знань (надання інформаційних 

повідомлень та інструкцій, повного пакету навчально-методичного 

забезпечення (робоча, навчальна програми, методичні вказівки, конспект 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://dgm.gki.com.ua/
https://gki.com.ua/
https://land.gov.ua/
http://krnu.org/course/view.php?id=1042
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лекцій, питання до підготовки, критерії оцінювання, розподіл балів, список 

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

практичних та лабораторних робіт, 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 

Методи контролю: усне опитування, модульний контроль (тести), іспит 

(7 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.  

 

 

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
http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php
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Розподіл балів, які отримують студенти 
Вид занять Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Лекції 6 4 10 

Практичні заняття  20 6 26 

Лабораторні роботи 12 12 24 

Поточний контроль: 

– модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 1 

– модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 2 

 

 

10 

– 

 

 

 

– 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 48 32 80 

Іспит   20 

Усього   100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 


