




ВСТУП 

 

1. Мета навчальної дисципліни – закріплення теоретичних знань та формування 

практичних навичок роботи з використання методів дослідження фігури і побудови 

моделей Землі, створення сучасних геодезичних референцних систем, використання 

алгоритмів і програмного забезпечення опрацювання результатів спостережень в 

глобальних геодезичних системах та баз даних різного цільового призначення, створення 

глобальних, регіональних та опорних державних геодезичних мереж. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 

України. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

- Знати основи теорії фігури Землі, методи побудови і використовувані моделі Землі, 

принципи утворення систем відліку, датуму і просторових систем координат, зв’язки між 

основними системами координат, методи розв’язування головних геодезичних задач в 

просторовій системі координат, принципи створення, призначення, характеристики і 

параметри основних земних геодезичних референцних систем, основи трансформації між 

реалізаціями референцних систем, принципи створення і використання часових рядів 

координат, міжнародні та регіональні бази даних часових рядів координат, особливості 

створення національної референцної системи, національні геопросторові бази даних, 

методи побудови державної опорної геодезичної мережі; 

- Вміти здійснювати перетворення в просторових системах координат, розв’язувати 

головні геодезичні задачі в просторових системах координат, здійснювати пошук в 

каталогах, визначати параметри і використовувати глобальні та регіональні моделі Землі, 

здійснювати пошук оптимальних баз даних часових рядів координат і визначати поточні 

координати з урахуванням реалізацій геодезичних референцних систем. 

- Володіти навичками для вирішення наукових та практичних задач, зокрема, навчитись 

системному аналізу задач вищої геодезії та вибору необхідних математичних методів. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Вивчення курсу “Вища геодезія” висуває задачі по вдосконаленню теоретичної та 

наукової підготовки студентів геодезичних та картографічних спеціальностей, 

впровадження в практику сучасних картографічних та геодезичних робіт 

геоінформаційних систем та цифрових технологій та наявність потужної комп’ютерної 

техніки дали новий поштовх теоретичному і практичному розвитку цієї дисципліни, і 

послужили для подальших розробок новітніх цифрових технологій та їх впровадження в 

галузі картографії, геодезії та землеустрою. Дисципліна забезпечує закріплення 

теоретичних знань та формування практичних навичок роботи з використання методів 

дослідження фігури і побудови моделей Землі, створення сучасних геодезичних 

референцних систем, використання алгоритмів і програмного забезпечення опрацювання 

результатів спостережень в глобальних геодезичних системах та баз даних різного 

цільового призначення, створення глобальних, регіональних та опорних державних 

геодезичних мереж. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами вищої геодезії; 

сучасним станом розвитку методів дослідження фігури і побудови моделей Землі, 

сучасними розробками алгоритмів і програмного забезпечення опрацювання 

результатів спостережень в глобальних геодезичних мережах; 

2. Набути у студентів вміння застосовувати системний підхід при вивченні основних 

теоретичних положень курсу. 



Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 

компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою 

«Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами 

таких компетентностей та відповідно програмних результатів: 

загальних: 

 ЗК 01- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  

 ЗК 02- знання та розуміння області геодезії та землеустрою; 

ЗК 03- здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 
ЗК 05- здатність використання інформаційних технологій; 

ЗК 06- здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість 

навчання впродовж життя; 

ЗК 07- здатність працювати як самостійно, так і в команді.  

Спеціальних (фахових): 

 ФК1-здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів,  принципів, 

технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою; 

ФК2- здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, 

математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати 

їх теорії, принципи та технічні підходи; 

 ФК3  - здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у   навчанні та 

професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії,      принципи та технічні підходи; 

ФК5- здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою  здійснення професійної 

діяльності в галузі геодезії і землеустрою; 

ФК6- здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії 

та землеустрою; 

ФК7- здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне 

та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання; 

ФК8- здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові 

дані у польових та камеральних умовах. 

ПРН1 - використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися 

іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою; 

ПРН2 - знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і 

тематичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування 

Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру; 

ПРН4 - застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та 

спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, 

топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і 

експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських 

комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів; 

ПРН6 - використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології, методи 

математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань; 

ПРН15 - Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ПРН17 - Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 

Методи 
оцінювання 
та пороговий 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 



Ко

д 
Результат навчання 

викладання і 
навчання 

критерій 
оцінювання 

(за 
необхідності) 

дисциплін
и 

1.1 Знати сфери застосування сучасних 

математичних методів при обробці 

цифрових даних. 

лекція тест 20% 

2.1 Вміти застосовувати отримані 

навички для вирішення наукових та 

практичних задач, зокрема, 

навчитись системному аналізу задач 

вищої геодезії та вибору необхідних 

математичних методів 

лекція тест 20% 

2.2 Вміти визначати параметри і 

використовувати глобальні та 

регіональні моделі Землі 

Лабораторні та 

самостійні роботи 

Захист робіт 30% 

3.1 Демонструвати навички та 

здатність використовувати 

відповідне програмне забезпечення 

для оброблення геодезичної 

інформації. 

Лабораторні та 

самостійні роботи 

Захист 

робіт 

20% 

4.1 Демонструвати здатність вчитися і 

бути сучасно навченим, 

демонструвати визначеність і 

наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

Лабораторні та 

самостійні роботи 

Захист 

робіт 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до 

блоків спеціалізації) 



Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПРН1 - використовувати усно і письмово технічну 

українську мову та вміти спілкуватися іноземною 

мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та 

землеустрою. 

   + + 

ПРН2 - знати теоретичні основи геодезії, вищої та 

інженерної геодезії, топографічного і тематичного 

картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та 

фотограмметрії, землеустрою, оцінювання 

нерухомості і земельного кадастру. 

+ +    

ПРН4 - застосовувати методи і технології 

створення державних геодезичних мереж та 

спеціальних інженерно-геодезичних мереж, 

топографічних знімань місцевості, топографо-

геодезичних вимірювань для вишукування, 

проектування, зведення і експлуатації інженерних 

споруд, громадських, промислових та 

сільськогосподарських комплексів з 

використанням сучасних наземних і 

аерокосмічних методів. 

+  +   

ПРН6 - використовувати геодезичне і 

фотограмметричне обладнання і технології, методи 

математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань. 

  +  + 

ПРН15 - Демонструвати вміння використовувати 

інформаційні і комунікаційні технології. 

 +    

ПРН17 - Демонструвати здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

+ + + + + 

 

 

 

 7. Схема формування оцінки: 

1. Форми оцінювання студентів: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 
визначається за результатами написання модульних контрольних робіт, оцінкою за 
виконання завдань лабораторних занять та виконання завдань самостійної роботи.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 
належному рівні:  



7.1 Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено два змістовних навчальних модулі. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, лабораторних робіт та самостійної роботи. Завершується дисципліна 
– іспитом.  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводиться тематичне 
опитування. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених 
пунктами 2.1 – 2.3, студенти під час лабораторних занять демонструють результати 
своєї самостійної роботи та набуті компетентності.  

Для студентів, які впродовж семестру не досягли мінімального рівня оцінки 
(60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна 
робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки 
(до 40 балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення 
не менш як 60% від максимально можливої кількості балів. 

✓   результати навчання – 1.1 (знання)   – 40%;  

✓   результати навчання – 2.1 – 2.2 (вміння)   – 30%; 

✓   результати навчання – 3.1 (комунікація)   – 20%;  

✓   результати навчання – 4.1 (автономність)   – 10%. 

 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. 

Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 

оцінки за курс.  

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації 

передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням 

орієнтовного графіку оцінювання). Студент допускається до іспиту за умови виконання 

усіх передбачених навчальною програмою завдань лабораторних робіт. За роботи, 

виконані не в зазначений термін, віднімається по 1 балу за кожен день 

затримки.  

Підсумкове оцінювання у формі іспиту (усно/письмова форма): 
максимальна  кількість балів на екзамені - 40 балів, мінімальна кількість балів, які 
додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених 
на екзамен). 
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Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
лабора-

торні 

сам. 

робота 

Змістовий модуль 1. Основи вищої геодезії 

1 Тема 1. Вступ. Предмет та задачі вищої 2   

 Історичні аспекти вивчення фігури Землі   2 

2 
Тема 2. Основи теорії поверхонь. Чисельні методи у 
сфероїдній геодезії. 

  2 

3 Модульна контрольна робота 1 +   

4 Разом за змістовим модулем 1    

Змістовий модуль 2. Геометрія земного еліпсоїда 

5 Тема 3. Параметри земного еліпсоїда. 2 2 2 



6 Тема 4. Зв’язки між координатами.  2 2 

7 Тема 5. Головні радіуси кривини.  2 2 

8 
Тема 6. Довжини дуг меридіана та паралелі. Площа 

сфероїдної трапеції. 
2  2 

9 
Тема 7. Криві на поверхні еліпсоїда. Нормальні 

перерізи. Геодезична лінія 
2 2 2 

10 Тема 8. Геодезичні полярні координати.   4 

11 Модульна контрольна робота 2 +   

12 Разом за змістовим модулем 2    

Змістовий модуль 3. Розв’язування геодезичних задач 

13 

Тема 9. Види геодезичних задач. Розв’язування ГГЗ на 

поверхні сфери. Розв’язування сфероїдних трикутників. 

Основні шляхи розв’язування геодезичних задач на 

поверхні еліпсоїда. 

2  4 

14 Тема 10. Диференційні формули. 2 2 4 

15 
Тема 11. Розв’язування ГГЗ методом із середніми 

аргументами (формули Гауса). 
2 2 4 

16 
Тема 12. Розв’язування ГГЗ методом допоміжної точки 

(формули Шрейбера). 
 2 4 

17 

Тема 13. Розв’язування головних геодезичних задач 

методом переходу на поверхню сфери (формули 

Бесселя). 

 2 4 

18 

Тема 14. Чисельні методи розв’язування ГГЗ. 
Розв’язування прямої та оберненої геодезичних задач 
на поверхні еліпсоїда на основі чисельного методу 
(формули Рунге- Кутта). 

2 2 6 

19 
Тема 15. Методи розв’язування головних геодезичних 

задач в просторі. 
 4 6 

20 Модульна контрольна робота 3 +   

21 Разом за змістовим модулем 3    



Змістовий модуль 4. Плоскі прямокутні координати Гауса-Крюгера 

22 

Тема 16. Плоскі координати в геодезії. Загальні 

відомості про геодезичні проекції. Основні рівняння 

конформної проекції Гауса. 

2 4 6 

23 Тема 17. Формули проекції Гауса-Крюгера.  4 6 

24 

Тема 18. Практика застосування проекції Гауса-

Крюгера. Перетворення координат Гауса-Крюгера із 

зони в зону. 

 4 6 

25 Модульна контрольна робота 4. +   

26 Разом за змістовим модулем 4    

27 ВСЬОГО 18 34 68 

 

 

 

 

Підсумковий контроль – іспит. 

Всього: 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Лабораторні роботи – 34 год. 

Самостійна робота –  68 год. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 Базова 

1. Марченко О.М. Референцні системи в геодезії: навч. посібник / О.М. Марченко, 

К.Р. Третяк, Н.П. Ярема. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 216с. 

2. Машимов М.М. Теоретическая геодезия: справочное пособие / М.М. Машимов. – 

Москва: Недра, 1991. – 268с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

 http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-mashimov-mm- geodeziya-

teoreticheskaya-geodeziya-1991.pdf - Назва з екрана. 

3. Савчук С.Г. Вища геодезія: навч. посібник / С.Г. Савчук. – Житомир: ЖДТУ, 2005. 



– 315с. 

4. Савчук С.Г. Вища геодезія: підручник, видання друге, доповнене / С.Г. Савчук. – 

Львів: Львівська політехніка, 2005. – 315с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://studfiles.net/preview/5198885/ - Назва з екрана. 

 Допоміжна 

1. Безродний Д.А. Гравіметрія. Книга 1. Теоретичні основи гравіметрії / 

Д.А.Безродний. - Київ: КНУ, 2017. – 185 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/gravimetriya1.pdf - Назва з екрану. 

  

2. Грушинский Н.П. Теория фигуры Земли / Н.П. Грушинский. – Москва: Физматгиз, 

1963. – 448с. 

3. Закатов П.С. Курс высшей геодезии / П.С. Закатов. – Москва: Недра, 1976. 

– 511с. 

4. Пеллинен Л.П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия) / Л.П. Пеллинен. – 

Москва: Недра, 1978. – 264 с. 

5. Шимбирев Б.П. Теория фигуры Земли / Б.П. Шимбирев. – Москва: Недра, 

1975. – 432с. 

 

 Інформаційні ресурси 

1. База “Законодавство України” на сайті Верховної Ради [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. - Назва з екрана. 

2. МОН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua. - Назва з екрана. 

3. Наукова бібліотека НУВГП (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka. - Назва з 

екрана. 

4. Нормативно-правове і програмно-методичне забезпечення організації навчального 

процесу в ЗНЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znz.edu-ua.net. 

- Назва з екрана. 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://litopus.com.ua/places/b-bl-oteki/r-vnenska- oblasna-un-versalna-

naukova-b-bl-oteka-/. - Назва з екрана. 

6. Стандарти вищої освіти за усіма рівнями вищої освіти [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/689-standarti- vishchoji-osviti. - Назва з 

екрана. 

7. Міжнародна асоціація геодезії IAG (International Association of Geodesy ) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iag-aig.org . - Назва  з  екрана. 

8. Міжнародний центр глобальних моделей Землі ICGEM (International Centre for 

Global Earth Models) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icgem.gfz-

potsdam.de/home . - Назва з екрана. 

9. ITRS-центр Міжнародної служби обертання Землі IERS [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://itrf.ign.fr/. - Назва з екрана. 

10. Центральне бюро Європейської мережі EPN (EUREF Permanent Network) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epncb.oma.be/ . -  Назва з екрана. 

11. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Геопортал 

ДГМ2.0-b (Державна референцна система України УСК2000. Державна геодезична 

мережа України. Банк геодезичних пунктів України. Трансформаційне поле СК-42 - 

УСК2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dgm.gki.com.ua/ua/transkord . 

Назва з екрана. 


	ВСТУП
	РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
	Базова
	1. Марченко О.М. Референцні системи в геодезії: навч. посібник / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, Н.П. Ярема. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 216с.
	2. Машимов М.М. Теоретическая геодезия: справочное пособие / М.М. Машимов. – Москва: Недра, 1991. – 268с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-mashimov-mm- geodeziya-teoreticheskaya-geodeziya-1991.pdf - Наз...
	3. Савчук С.Г. Вища геодезія: навч. посібник / С.Г. Савчук. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 315с.
	4. Савчук С.Г. Вища геодезія: підручник, видання друге, доповнене / С.Г. Савчук. – Львів: Львівська політехніка, 2005. – 315с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5198885/ - Назва з екрана.
	Допоміжна
	1. Безродний Д.А. Гравіметрія. Книга 1. Теоретичні основи гравіметрії / Д.А.Безродний. - Київ: КНУ, 2017. – 185 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/gravimetriya1.pdf - Назва з екрану.
	2. Грушинский Н.П. Теория фигуры Земли / Н.П. Грушинский. – Москва: Физматгиз, 1963. – 448с.
	3. Закатов П.С. Курс высшей геодезии / П.С. Закатов. – Москва: Недра, 1976.
	– 511с.
	4. Пеллинен Л.П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия) / Л.П. Пеллинен. – Москва: Недра, 1978. – 264 с.
	5. Шимбирев Б.П. Теория фигуры Земли / Б.П. Шимбирев. – Москва: Недра,
	1975. – 432с.
	Інформаційні ресурси
	1. База “Законодавство України” на сайті Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. - Назва з екрана.
	2. МОН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
	http://www.mon.gov.ua. - Назва з екрана.
	3. Наукова бібліотека НУВГП (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka. - Назва з екрана.
	4. Нормативно-правове і програмно-методичне забезпечення організації навчального процесу в ЗНЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znz.edu-ua.net. - Назва з екрана.
	5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopus.com.ua/places/b-bl-oteki/r-vnenska- oblasna-un-versalna-naukova-b-bl-oteka-/. - Назва з екрана.
	6. Стандарти вищої освіти за усіма рівнями вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/689-standarti- vishchoji-osviti. - Назва з екрана.
	7. Міжнародна асоціація геодезії IAG (International Association of Geodesy ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iag-aig.org . - Назва  з  екрана.
	8. Міжнародний центр глобальних моделей Землі ICGEM (International Centre for Global Earth Models) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icgem.gfz-potsdam.de/home . - Назва з екрана.
	9. ITRS-центр Міжнародної служби обертання Землі IERS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://itrf.ign.fr/. - Назва з екрана.
	10. Центральне бюро Європейської мережі EPN (EUREF Permanent Network) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epncb.oma.be/ . -  Назва з екрана.
	11. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Геопортал ДГМ2.0-b (Державна референцна система України УСК2000. Державна геодезична мережа України. Банк геодезичних пунктів України. Трансформаційне поле СК-42 - УСК2000) [Елект...

