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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ                              

ІЗ МЕТОДИКАМИ І ТЕХНОЛОГІЯМИ ЗАСТОСУВАННЯМ ОПТИКО-

МЕХАНІЧНИХ, ЛАЗЕРНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ 

ПРИЛАДІВ В ГЕОДЕЗИЧНІЙ ГАЛУЗІ ПРИ БУДІВНИЦТВІ, 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ГЕОДЕЗИЧНОМУ МОНІТОРИНГУ. 

  

Наприклад: Застосування геодезичних приладів для відповідних геодезичних 

робіт із відповідною точністю та технічними характеристиками, що потребує                            

вид геодезичних робіт при будівництві, реконструкції та геодезичного моніторингу 

у відповідності із нормативними документами та затвердженими інструкціями                           

для виконання даних робіт. 

 



 

 

 Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань                                

та практичних навичок за такими дисциплінами: Геодезія; Вища геодезія; 

Супутникова геодезія; Інженерна геодезія; Інженерна фотограмметрія. 
 

Диференційовані програмні результати навчання: 

знати: 

- принципи роботи і будову оптико-механічних, лазерних і електронних 

геодезичних приладів; 

- допустимі відхилення взаємного розміщення осей та частин приладу; 

- визначати їх придатність до вимірювання. 

 

розуміти: 

- основні завдання метрології і структуру метрологічної служби; 

- класифікацію і основні характеристики вимірювань; 

- системи одиниць і їх класифікацію; 

- основні засади стандартизації, ліцензування та сертифікації. 

володіти: 

- методиками спостережень за деформаціями інженерних споруд;  

- методиками дослідження, перевірок та експлуатації геодезичних, 

астрономічних, гравіметричних приладів, інструментів і систем;  

- готовністю до експлуатації спеціальних геодезичних приладів і систем при 

виконанні інженерно-геодезичних та маркшейдерських роботах; 

- методиками вертикального планування території і виносу проекту в натуру; 

вміти 

– користуватись геодезичними приладами різної точності; 

– виконувати їх перевірки, дослідження та найпростіші юстування; 

– здійснювати вибір того чи іншого приладу, залежно від виду та точності робіт, 

які необхідно виконати; 

– вільно орієнтуватись в існуючих одиницях різних систем; 

– визначати інструментальні помилки геодезичних приладів; 

– проводити атестацію геодезичних приладів. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п

/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 
лабора-

торні 
само-

стійна 

1 Предмет та зміст дисципліни. Значення її і зв'язок з інши-

ми дисциплінами 
2 

2 
 10 

2 Завдання геодезичного забезпечення геодезичної галузі 2  10 

3 Вимоги до сучасних геодезичних приладів і технологій. 

Класифікація  геодезичних приладів та пристроїв. 
2 4  10 



 

 

4 Фазовий та імпульсний методи вимірювання відстаней 2 2  10 

5 Функціональні можливості та використання  геодезичних 

приладів 
2 4  10 

6 Функціональні можливості лазерних сканерів, та трасошу-

качів 
2 4  10 

7 Функціональні можливості оптичних, лазерних, аерофото-

знімальних приладів, електронних нівелірів, приладів вер-

тикального планування, нівелірних рейок. 

2 4  10 

8 Функціональні можливості GPS . 2 4  10 

 Всього 16 24  80 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» 

за навчальною дисципліною «Сучасні геодезичні прилади і технології» складає 60 

балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість ба-

лів 

Максимальна 

кількість балів Вид контролю 
Кількість у семе-

стрі 

ЧАСТИНА І 

Розрахунково-графічна робота 1 20 30 

Контроль знань:    

Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 

30 70 
- Підсумковий (семестровий) контроль знань - 

залік 
1 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи на тему: 

«Застосування оптико-механічних, лазерних і електронних геодезичних прила-

дів в процесі будівництва та експлуатації будівель і споруд». 

Робота складається з двох частин: розрахункової та додатків і виконується у ви-

гляді пояснювальної записки, що включає додатки. Для виконання розрахунково-

графічної роботи розроблено відповідні методичні вказівки [4]. 

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

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збі-

льшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної ди-

сципліни. 



 

 

Інформаційне забезпечення 

Основна література  
 

1. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прила-

ди. Підручник для студентів геодезичних спеціальностей вузів. – Львів, ІЗМН, 

2000 – 324 с. 

2. Поляков Н.О. Метрологія і стандартизація. Навчальний підручник. – К. ПП 

«Фітосоціоцентр», 2015 – 214 с. 

3. О.М. Шаргар.  Геодезичні прилади : [Конспект лекцій для студентів галузі знань 19 

«Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Освітня 

програма «Землеустрій та кадастр»], Одеса : ОДАБА, 2020 р.- 94 с. 

4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: 

«Застосування геодезичних приладів в процесі будівництва та експлуатації 

будівель і споруд» з дисципліни «Електронні прилади в будівництві» для 

студентів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 193 «Геодезія та зе-

млеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», ОДАБА, 2020 - 59 

с. 

5. Романчук С.В. Мальчук М.П. Будова, перевірки, дослідження геодезичних 

приладів. Навчальний посібник. – Рівне, НУВГП, 2009. – 166 с. 

6. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і 

сертифікація. Підручник – К. Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с. 

7. Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Тревого І.С. Геодезичні прилади. – Підручник за 

ред. Т.Г. Шевченка. – Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006. – 

460 с. 

8. Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Тревого І.С. Геодезичні прилади. – Практикум. 

Навчальний посібник за ред. Т.Г. Шевченка. – Львів, Видавництво Національ-

ного університету "Львівська політехніка", 2007. – 196 с. 

9. ДБН В.1.3 – 2:2010. Геодезичні роботи в будівництві. К. Мінрегіонбуд Украї-

ни. 2010. -69 с.  

10. Створення та реконструкція міських геодезичних мереж в УСК-2000. Інструк-

ція.  

11. Інструкція по нівелюванню І, ІІ, ІІІ, ІV класів.  

12. ПТБ – 88. Правила техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах. 

Допоміжні джерела інформації  
 

13. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та 

вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives – Part 2:2001, 

NEQ): ДСТУ 1.5:2003. – Чинний від 2003-07-01 // Національна стандартизація. 

– К.: Держспоживстандарт України, 2003. – С. 83-144. 

14. Моторний А. та інші. Російсько-український геодезичний словник: Довідкове 

видання. – Вінниця: Головне управління геодезії, картографії та кадастру Ук-

раїни, 1994. – 407 с. 

15. Гінзбург М. Метрологічна термінологія. Класифікація понять щодо вимірю-

вання. "Метрологія та прилади", 2006. – № 2. – С. 61-64. 



 

 

16. "Временные рекомендации по организации технологии геодезического обес-

печения строительства многофункциональных зданий", М.: ООО "Тектоплан", 

2006. – 76 с.  

17. Инструкция по нивелированию І, II, III и IV классов. 

18. ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических рабо-

тах. 

19. ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків. 

20. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. 

21. Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 

коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 й 1:500". 

22. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500. 

 


