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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ ІЗ 

СИСТЕМАМИ КООРДИНАТ ТА ЧАСУ, СПОСОБАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

СУПУТНИКІВ, ЗБУРЕНИМ ТА НЕЗБУРЕНИМ РУХОМ, 

ГЕОМЕТРИЧНИМИ ЗАДАЧАМИ ТА ПОБУДОВОЮ СУПУТНИКОВИХ 

ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Геодезія; Вища геодезія. Сучасні геодезичні прилади і 

технології; Планування та організація геодезичного виробництва; Проектування і побудова 

опорних геодезичних мереж; Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт. 

 

Диференційовані результати навчання: 

знати: 

- основні етапи історії розвитку і становлення супутникової геодезії; 

- системи координат, які використовуються у супутниковій геодезії; 

- елементи орбіти супутника і порядок руху супутників на орбітах; 



- основне рівняння супутникової геодезії, фізичні основи і методи 

позиціонування; 

- системи часу; 

- способи спостереження супутників; 

- збурений та незбурений рух супутників 

вміти: 

- проводити перерахунки з небесної до земної системи координат; 

- обчислювати положення супутника в геоцентричній системі координат; 

- вирішувати геометричні задачі і побудови супутникових геодезичних мереж. 

володіти:  

- методами визначення координат пунктів на поверхні Землі за допомогою 

супутників. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет і задачі дисципліни «Супутникова геодезія.». 

Классификация систем координат. 

2  4 
6 

2 Небесні системи координат. Реалізація небесних систем 

координат 

2  6 

3 Земні геоцентричні системи координат. Реалізація 

загально земних систем координат 

2   

4 
6 

4 Локальні референтні системи координат.  2  6 
5 Системи часу у супутниковій геодезії. 2  4 6 
6 Зв’язок між небесними та земними системами координат. 2  6 
7 Способи спостереження супутників. 2  4 6 
8 Незбурений рух супутників. Елементи орбіти. Основні 

формули незбуреного руху. 

2  6 

9 Збурений рух супутників. Основні збурення, що 

впливають на рух супутників. 

2  4 6 

10 Геометричні задачі. Синхронні спостереження. Побудова 

супутникових геодезичних мереж. 

2  6 

11 Динамічні задачі супутникової геодезії. 2  4 6 
12 Супутникові радіонавігаційні системи.  2  6 

 

 
Всього 24  24 72 

 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Супутникова геодезія.» складає 60 балів та 100 балів відповідно 

і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 20 30 

Лабораторні роботи (виконання та захист) 12 12 24 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань  12 
28 46 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

Розрахунково-графічну роботу передбачено на тему «Форма орбіти і рух штучного 

супутника Землі за законами  Кеплера». В цій роботі виконуються розрахунки основних 

єлементів орбіти для незбуренного руху та їх креслення у заданному масштабі. 

Робота складається із розрахункової та графічної частин. РГР виконується у вигляді 

пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-4). Методичні рекомендації до 

виконання розрахунково-графічної роботи [2]. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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