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Вступ 

Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної 

підготовки та підбір претендентів для навчання за ступенем бакалавра згідно 

напрямку підготовки рівня молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра з 

геодезії. 

Завдання програми фахового випробування – зорієнтувати вступників 

щодо вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені тестові 

завдання. 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 
 

Програма фахового випробування для прийому на навчання за ступенем 

бакалавра за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» складена на підставі 

дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, молодших 

бакалаврів передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 193 

«Геодезія та землеустрій»  

1. Геодезія ч.1. 

2. Порядок проведення фахового випробування 

Вимоги до здібності і підготовленості бакалаврів. Для успішного засвоєння 

освітньо-кваліфікаційної програми бакалавр, молодші спеціалісти, молодші 

бакалаври повинні мати базову середню технічну освіту, а саме вміти вільно 

читати топографічні карти і плани, вирішувати різноманітні завдання на картах і 

планах, виконувати топографічні зйомки, використовувати топографічні 

матеріали при вирішенні геодезичних задач, проводити необхідні перевірки 

геодезичних приладів та здібності до оволодіння знаннями, уміння і навичками в 

галузі природно-наукових, загальноекономічних дисциплін та дисциплін 

професійного спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною 

мовою. 

Прийом на навчання за ступенем бакалавра здійснюється відповідно з 

Правилами прийому до Криворізького національного університету у 2022 році, а 

також Положення про організацію прийому на навчання до Криворізького 

національного університету за ступенем бакалавра у формі тестового письмового 

випробування зі спеціальності. 

Для проведення випробування для прийому на навчання за ступенем 

бакалавра створюється фахова атестаційна комісія.  

Вступні випробування проводяться у письмовій формі. 

Для проведення випробування виділяється аудиторія, в якій забезпечуються 

сприятливі умови для плідної самостійної роботи студентів над питаннями тестів. 

Всі суперечливі питання щодо підсумкових результатів випробування 

розглядаються і вирішуються апеляційною комісією. 



5 

 
 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове 

випробування 

Найменування тем з дисциплін, що виносяться на вступне випробування, 

представлені в табл 3.1  

Таблиця 3.1 

Перелік тем та питань з дисципліни «Геодезія ч.1» 
№ 

з/п 

 

Назва теми Питання теми 

1 2 3 

1 Загальні відомості.  

Предмет і задачі геодезії. Форма та розміри Землі. 

Елементи вимірювання на місцевості. Одиниці мір, що 

застосовуються в геодезії. Відомості з історії розвитку 

геодезії. Вплив кривизни Землі на вимірювання 

горизонтальних і вертикальних відстаней. 

2 

Рельєф місцевості та його 

зображення на картах і 

планах 

Сутність зображення рельєфу земної поверхні 

горизонталями. Визначення відмітки точки за 

горизонталями. Побудова профілю місцевості. Ухил 

лінії.  

3 Масштаби. План та карта 

Види масштабів. Поняття про план і карту. Точність 

масштабу. Класифікація топографічних карт. 

Орієнтування карти на місцевості. 

4 

Розграфлення та 

номенклатура 

топографічних карт і планів 

Визначення номенклатури листа карти. Визначення 

географічних координат кутів листа карти та 

масштабу топографічної карти за номенклатурою. 

5 Кутові вимірювання 

Принцип вимірювання горизонтальних та 

вертикальних кутів. Класифікація теодолітів. 

Принципова схема устрою теодоліта. Відлікові 

пристосування. Перевірки та юстування теодоліта. 

Вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювання 

вертикальних кутів. Вертикальний круг теодоліта. 

Похибки вимірювання горизонтальних кутів. 

6 Лінійні вимірювання. 

Способи вимірювання довжин ліній. Компарування 

вимірювальних приладів. Світло- та радіовіддалеміри. 

Визначення відстаней нитковим віддалеміром. 

Визначення неприступних відстаней. Вимірювання 

довжин ліній вимірювальними стрічками, джерела 

помилок при вимірюванні ліній. 

7 
Теодолітна зйомка. Польові 

роботи 

Сутність теодолітної зйомки, склад та порядок роботи. 

Підготовчі роботи. Прокладання теодолітних ходів на 

місцевості. Зйомка ситуації місцевості. Прив’язка 

теодолітних ходів до пунктів геодезичної мережі. 

8 
Камеральні роботи при 

теодолітному зніманні 

Обробка результатів вимірювань в замкненому та 

діагональному теодолітному ході. Побудова плану 

теодолітної зйомки .Розв’язання прямої та зворотньої 

задач. 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 

9 
Розвиток геодезичної 

мережі 

Основні принципи організації геодезичних робіт. 

Опорні геодезичні мережі та їх класифікація. Методи 

побудови планової державної геодезичної мережі. 

Державна нівелірна мережа. Геодезична мережа 

згущення та мережа зйомок. Закріплення та 

позначення на місцевості пунктів геодезичної мережі. 

Загальні відомості про зйомку місцевості. Вибір 

масштабу топографічних зйомок та висоти перерізу 

рельєфу. Пряма геодезична засічка. Зворотня 

геодезична засічка. 

10 

Основні відомості по 

обробці результатів 

вимірювань та оцінці їх 

точності 

Класифікація помилок вимірювань. Властивості 

випадкових похибок. Критерії, які застосовують при 

оцінці точності рівноточних вимірювань. Середні 

квадратичні помилки функцій виміряних величин. 

Нерівноточні вимірювання. Вага вимірювань та її 

властивості. Вага функцій виміряних величин. 

Середня квадратична похибка одиниці ваги. Проста і 

загальна арифметичні середини. Визначення критеріїв, 

які характеризують точність результатів вимірювань. 

Визначення середніх квадратичних похибок функцій 

виміряних величин. Обробка ряду рівноточних 

вимірювань. 

11 Геометричне нівелювання 

Сутність та способи нівелювання. Нівеліри та їх 

класифікація. Нівелірні рейки. Перевірки та юстування 

нівелірів. Технічне нівелювання. Горизонт 

інструменту. Сполучні та проміжні точки в нівелірних 

ходах. Основні етапи робіт при поздовжньому 

технічному нівелюванні. Обробка журналів 

нівелювання траси. 

12 Тахеометрична зйомка 

Сутність тахеометричної зйомки. Тригонометричне 

нівелювання. Польові роботи при тахеометричній 

зйомці. Автоматизація камеральної обробки 

тахеометричної зйомки. Особливість та область 

застосування тахеометричної зйомки. Абрис 

тахеометричної зйомки. Складання плану 

тахеометричної зйомки. 
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4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування 

 

1. Геодезія. Ч. I. (За загальною редакцією професора, д.т.н. Могильного С.Г. і проф., д.т.н. 

Войтенка С.П.) Донецьк: Видавництво ТОВ Технопарк ДонДТУ „УНІТЕХ”, 2012 р. – 

458 с. 

2. Геодезичний енциклопедичний словник./ За редакцією В.Літинського. - Львів: "Євросвіт". 

- 2001. - 668с. 

3. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1:500 - 

ГКНТА-2.04-02-98. - Київ, 1999, - 88 с. 

4. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2015. – 208 с.  

5. Войтенко С.П. Геодезичні роботи у будівництві: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 2003. 144 с.   

 

 


