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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ                                               

ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМИ ПОВЕРХНІ ЗЕМНОГО ЕЛІПСОЇДА, ОСНОВНИМИ ГЕОДЕЗИЧ-

НИМИ ЗАДАЧАМИ НА ПОВЕРХНІ ЗЕМНОГО ЕЛІПСОЇДА ТА У ПРОСТОРІ, МЕТОДА-

МИ ОБРОБКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ. 

Наприклад: вміння застосування методів розв’язання геодезичних задач на по-

верхні еліпсоїду та у просторі обумовлює здатність отримувати координати геоде-

зичних пунктів                                 в різних системах координат. 

Передумови для вивчення дисципліни: для засвоєння дисципліни «Вища 

геодезія» - студенти повинні володіти базовими знаннями з геодезії, Інженерна геоде-

зія; Інженерна (прикладна) фотограмметрія; Проектування і побудова опорних геодезич-

них мереж; Планування та організація геодезичного виробництва; Сучасні геодезичні при-

лади і технології; Супутникова геодезія; Геодезія. 



 

 

Диференційовані результати навчання: 

знати:  

– дослідження поверхні земного еліпсоїда; 

– розв’язання головних геодезичних задач на поверхні Земного еліпсоїду та у 

просторі; 

– відхилення прямовисних ліній; 

– конформне зображення еліпсоїда на площині; 

– висоти; 

– редукційна проблема. 

 

вміти: 

– визначати довжини дуг меридіанів, паралелей та розміри знімальних трапецій; 

– виконувати розв’язання сферичних трикутників з виміряними кутами та сто-

ронами; 

– розв’язувати головні геодезичні задачі на поверхні еліпсоїду та у просторі; 

– перетворювати геодезичні координати в прямокутні і навпаки. 

– робити перетворення координат пунктів при переході з однієї зони до другої; 

– здійснювати перехід від однієї системи висот до іншої. 

–  

володіти: 

- методами розв’язання геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїду. 

 
  



 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 
лабора-

торні 
само-

стійна 

ЧАСТИНА І 

1. Предмет та задачі вивчення дисципліни Основні відомості 

про фігуру реальної Землі. Геоїд і квазігеоїд, загальний 

земної еліпсоїд, референц – еліпсоїд. Параметри земного 

еліпсоїда. 

2 
2  

6 

2. Системи координат у вищій геодезії та зв'язок між ними. 
2 

2  6 

3. Геометрія земного еліпсоїда. Геодезична лінія. Головні 

радіуси кривизни поверхні еліпсоїда. Довжини дуг мери-

діанів і паралелей. 

2 
2  

6 

4. Рішення сфероїдичних трикутників. Рішення за теоремою 

Лежандра. Способ аддитаментів. 
2 

2  6 

5. Головна геодезична задача. Пряма геодезична задача. Зво-

ротня геодезична задача. 
2 2  6 

6. Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера. Перетво-

рення полярних координат. Редукування напрямків і відс-

таней. Обчислення прямокутних координат. Перетворення 

координат із зони в зону. 

2 2  

6 

7. Задачі теоретичної геодезії. Основи теорії потенціалу сили 

ваги.  
2 2  6 

8. Відхилення прямовисних ліній та відступи геоїда від зем-

ного еліпсоїда. 
2 2  6 

9. Системи висот в геодезії. Ортометричні висоти. Нормаль-

ні висоти. Динамічні висоти. 
2 

2  6 

10.  Редукування геодезичних вимірів з фізичної поверхні 

на поверхню  земного еліпсоїда. 
2 

2  6 

11. Методи визначення координатних систем. Визначення ро-

змірів земного еліпсоїда. Встановлення вихідних геодези-

чних дат. 

2 2  
6 

12. Методи встановлення зв’язку систем координат. Загально 

земні  системи координат. Референтні системи координат. 

Зв'язок між системами координат. 

2 2  
6 

 Всього  24 24  72 

 

 

 



 

 

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

дисципліною «Вища геодезія» складає 60 балів і може бути досягнутий наступними засобами 

оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість  

балів Вид контролю 
Кількість  

у семестрі 

1 2 3 4 

Розрахунково-графічна робота 1 20 30 

      Лабораторні роботи (виконання та захист) 12 24 48 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 2 

16 22 

Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи за темою 

«Оцінка результатів високоточних вимірювань горизонтального напрямку, довжини 

і перевищення». Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і 

виконується у вигляді пояснювальної записки, що включає графічну частину 

формату А-4. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи 

наведено в [4]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані 

тести  

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. 

 

Інформаційне забезпечення 

Основна література 

1. Третенков В.М. Методичні  вказівки до виконання курсових робіт з навчальної 

дисципліни «Вища геодезія. Спецкурс: Основні геодезичні  роботи». Оде-

са,ОДАБА,2018,- 88 с.                                                                                                            

2. Третенков В.М. Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт по спецку-

рсу «Вища геодезія: Основні геодезичні  роботи». Одеса,ОДАБА,2019,- 52 с 



 

 

3. Стукальський В.П., Шаргар О.П. "Геодезія" Навчальний посібник . Одеса : ВМВ, 

2013.  560 с.  
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511 с. 

8. Морозов В.П.  Курс сфероидической геодезии : навчальний посібник /  М., Недра, 

1979 - 296 с. 
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Допоміжні джерела інформації 

13. Третенков В.М. Математичне оброблення геодезичних вимірів. Частина 2. Осно-
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