




 

 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення з загальними принципами побудови і 

функціонування глобальних супутникових систем позиціонування, вивчення засобів і 

методів сучасних геодезичних вимірів за допомогою глобальних супутникових систем 

позиціонування і порядку їхнього застосування в знімальних роботах.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів:  «Геодезія», «Фізика з основами геофізики», «Основи 

геоінформаційних систем та технологій»,.  

2.Знання теоретичних та практичних основ геодезії, фізики радіохвиль, 

геоінформаційних систем і технологій. 

3.Володіння навичками роботи в програмному середовищі ArcGIS. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс складається з двох змістових модулів.  

Перший присвячений вивченню теоретичних засад побудови і функціонування 

глобальних супутникових систем позиціонування GPS і ГЛОНАСС, систем координат, що 

використовуються в супутникових системах позиціонування, факторів, що впливають на 

точність геодезичних вимірів супутниковими методами.  

Другий – безпосередньо механізму здійснення геодезичних вимірів сучасними 

супутниковими геодезичними приладами, особливостям функціонування глобальних 

супутникових систем позиціонування GPS і ГЛОНАСС при застосуванні для вирішення 

геодезичних задач, порядку створення геодезичних мереж супутниковими методами. 

Дисципліна «Супутникова геодезія» є однією з базових дисциплін практичного 

спрямування, яка формує навички створення геодезичних мереж супутниковими 

методами. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає в опануванні базових принципів 

побудови і функціонування глобальних супутникових систем позиціонування GPS і 

ГЛОНАСС, режимів їх роботи й методів вимірів, факторів, що впливають на точність 

вимірів; сформувати практичні навички з визначення координат й різниць координат 

наземних пунктів сучасними приладами супутникової геодезії; формувати вміння 

планувати розташування базисного вектора і найбільш зручного інтервалу подальших 

супутникових вимірювань в програмному забезпеченні ArcGIS. 

 

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: 

 

ЗК4 здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій; 
ЗК5 здатність використання інформаційних технологій; ЗК10 визнання морально-етичних 

аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної чесності, а також професійних 

кодексів поведінки.  

 

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

технологій і методик 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; ФК10 здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, 

камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої. 

 

ПРН3 знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального 

використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, 

локальному і господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, 

інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні; ПРН7 використовувати 

методи і технології землевпорядного проектування, територіального та господарського 

землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та 

ведення державного земельного кадастру; ПРН8 розробляти проекти землеустрою, 

землевпорядної і кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати 

карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії; ПРН9 обробляти результати 

геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням 

геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування 

базами даних; ПРН10 володіти технологіями і методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення 

результатів знімань в геоінформаційних системах; ПРН11 володіти методами 

землевпорядного проектування, територіального і господарського землеустрою, 

планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-

економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших 

чинників. 

 

 

 

5.  Результати навчання (РН) за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Ко

д 
Результат навчання 

1.

1 

системи координат, які 

використовуються у 

супутниковій геодезії 

лекція  

лабораторна робота 

самостійна робота 

 

Контрольні 

роботи, 

звіти з 

лабораторни

х робіт 

15% 

1.

2 

структуру супутникових 

радіонавігаційних систем; 
лекція 

самостійна робота 
5% 

1.

3 

елементи орбіти супутника і 

порядок руху супутників на 

орбітах; 

лекція 

лабораторна робота 

самостійна робота 
15% 

1.

4 

схеми побудови геодезичних 

мереж супутниковими методами 
лекція 

самостійна робота 
5% 

1.

5 

методи супутникових 

геодезичних вимірів 
лекція 

самостійна робота 
5% 



1.

6 

порядок проектування і 

планування геодезичних робіт 

при супутникових вимірах 

лекція 

лабораторна робота 

самостійна робота 
15% 

2.

1 

проводити перерахунки зі 

сферичної до геодезичної 

системи координат і навпаки 

лабораторна робота 

самостійна робота 

Звіти з 

лабораторни

х робіт 

10% 

2.

2 

обчислювати положення 

супутника в геоцентричній 

системі координат 

лабораторна робота 

самостійна робота 
15% 

2.

3 

складати технічний і робочий 

проекти при плануванні 

геодезичних робіт 

лабораторна робота 
самостійна робота 

5% 

2.

4 

планувати розташування 

базисного вектора і найбільш 

зручного інтервалу подальших 

супутникових вимірювань в 

програмному середовищі ArcGIS 

лабораторна робота 
самостійна робота 

10% 

3.

1 

Демонстрація знань, умінь і 

навичок 

консультації  

залік 

10% 

4.

1 

Виконання самостійної роботи лекції,  

консультації впродовж 

семестру 

захист 

самостійної 

роботи 

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 
1.

2 
1.

3 
1.

4 
1.

5 
1.

6 
2.

1 
2.

2 
2.

3 
2.

4 
3.

1 
4.

1 

ПРН3 знати нормативно-правові засади 

забезпечення питань раціонального 

використання, охорони, обліку та оцінки 

земель на національному, регіональному, 

локальному і господарському рівнях, 

процедур державної реєстрації земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомості та 

обмежень у їх використанні 

 +    +   + + + + 

ПРН7 використовувати методи і 

технології землевпорядного проектування, 

територіального та господарського 

землеустрою, планування використання та 

охорони земель, кадастрових знімань та 

ведення державного земельного кадастру 

+   + +   +     



ПРН8 розробляти проекти землеустрою, 

землевпорядної і кадастрової документації 

та документації з оцінки земель, складати 

карти і готувати кадастрові дані із 

застосуванням комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і цифрової 

фотограмметрії 

+ +          + 

ПРН9 обробляти результати геодезичних 

вимірювань, топографічних і кадастрових 

знімань, з використанням 

геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і 

системи керування базами даних 

  + + + + + +   + + 

ПРН10 володіти технологіями і 

методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових 

знімань та комп’ютерного оброблення 

результатів знімань в геоінформаційних 

системах 

      + + + +   

ПРН11 володіти методами 

землевпорядного проектування, 

територіального і господарського 

землеустрою, планування використання та 

охорони земель з врахуванням впливу 

низки умов соціально-економічного, 

екологічного, ландшафтного, природо-

охоронного характеру та інших чинників 

+  +  + +  +  +  + 

 

 

7.  Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання тестових контрольних робіт та виконання завдань 

лабораторних робіт.  

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

належному рівні така:  

✓   результати навчання – 1.1 – 1.6 (знання) – від 5%  до 15%;  

✓   результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння) – від 5%  до 15%. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено 2 змістових навчальні модулі. Заняття проводяться у вигляді 

лекцій та лабораторних робіт. Завершується дисципліна – екзаменом (у 8-му семестрі).  

Упродовж семестру, після завершення першого змістового модулю проводиться 

тематична письмова тестова робота. Для визначення рівня досягнення результатів 

навчання, передбачених пунктами 2.1 – 2.4, студенти під час лабораторних занять 

демонструють результати своєї роботи та демонструють набуті навички.  

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного 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. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту (усно/письмова форма):  максимальна  

кількість балів на іспиті - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до 

семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на іспит).  

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються. Рекомендований мінімум для 

допуску до іспиту – 36 балів. 

Студент допускається до іспиту за умови виконання всіх передбачених планом 

лабораторних робіт. 

За роботи, подані не в зазначений термін, віднімається по 2 бали за кожен день 

прострочки. 

 КР1 ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 1 7 14 14 24 60 

Максимум 5 15 20 20 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання: Оцінювання проводиться на протязі семестру по 

результатах виконання лабораторних робіт (три оцінки) і проведення контрольної тестової 

роботи після виконання завдань першого змістового модулю та проведення іспиту в кінці 

курсу. Загальна оцінка за дисципліну виводиться шляхом сумування отриманих на протязі 

семестру і під час іспиту балів. 

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 Л/Р С/Р 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи супутникових радіонавігаційних систем 

1 
Тема 1.  Системи координат  у супутниковій 

геодезії   2 8  

2 Тема 2. Супутникові радіонавігаційні системи 2   

3 Тема 3. Обчислення руху супутників на орбіті 2 8  

 
*Історія становлення ГНСС першого покоління  

ТРАНЗИТ і ЦИКАДА 
  10 

 
*Еволюція і розвиток супутників систем GPS та 

ГЛОНАСС 
  10 

 *Супутникова навігаційна система BeiDou   10 

 Тестова контрольна робота 2   

Змістовий модуль 2. Виконання геодезичних вимірів супутниковими методами 

4 
Тема 4. Фізичні основи супутникового 

позиціонування 
2   

5 Тема 5.  Побудова геодезичних мереж  2 12  

6 Тема 6.  Виконання геодезичних вимірів 2   

 
*Структура і стан мережі коригуючих станцій для 

реалізації RTK-режиму вимірювань на території України 
  16 

 
*Портали розробників апаратури сегменту користувача для 

планування ГНСС-спостережень 
  16 

 *Сфери застосування високоточних навігаційних даних   16 

 ВСЬОГО 14 28 78 

 

 

* – теми для самостійного вивчення 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 
Лабораторні роботи – 28 год. 

Самостійна робота - 78 год. 



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

Основна:  

1. Шумаков Ф.Т. Супутникова геодезія. – Х.:, ХНАМГ, 2009. – 88 с. 

2. Гофман-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система 

визначення місцеположення (GPS): теорія і практика. –К.: Наукова думка. 

1996. – 278 с. 

3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы 

определения местоположения и их применение в геодезии. М., 

“Картгеоцентр” - “Геодезиздат”, 2004. – 355 с.  

4. Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. – М.: Эко-Трендз, 2000. – 

267 с. 

5. Серапинас Б.Б. Основы спутникового позиционирования. – М., ИКФ 

«Каталог», 2002. – 106 с.  

6. Яценков В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и 

ГЛОНАСС. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 272 с. 

7. Антонович K.M. Использование спутниковых радионавигационных систем в 

геодезии. В 2 т. Монография / K.M. Антонович: ГОУ ВПО «Сибирская 

государственная геодезическая академия». -М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005.          

- 334 с.: ил. 

 

Додаткова: 

8. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. / В. С. Шебшаевич, 

П.П. Дмитриев, Н.В. Иванцевич и др.: Под ред. В. С. Шебшаевича. – М.: 

Радио и связь, 1993. – 408 с. 

9. Леонтьев В.К. GPS: Все, что Вы хотели знать, но боялись спросить. 

Неофициальное пособие по глобальной системе местоопределения. М.: 

Литературное агентство «Бук – Пресс». 2006. – 352 с.  

10. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС / Под ред. 

Харисова В.Н., Перова А.И., Болдина В.А. – М.: ИПРЖР, 1998. 

11. Использование искусственных спутников Земли для построения 

геодезических сетей / Бойко Е.Г., Кленицкий Б.М., Ландис И.М., Устинов 

Г.А. – М.: Недра. 1977. 

12. Кучеренко Д.Е. Оценка точности местоположения, полученная по 

спутниковой системе NAVSTAR / Известия ВУЗов. Геодезия и 

аэрофотосъемка. 1992. №2. – с. 32-34. 


