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ВСТУП 

 

Мета проведення співбесіди – з’ясування рівня знань та вмінь, 

необхідних вступникам для опанування ними навчальної програми за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».  

Завдання співбесіди – оцінювання теоретичної підготовки вступників 

з фахових дисциплін; виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння 

узагальнювати теоретичну інформацію; оцінювання спроможності 

вступників до послідовного, логічного та аргументованого викладення 

навчального матеріалу та власних думок; визначення здатності 

застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми «магістр» за спеціальністю 193 

«Геодезія та землеустрій» вступники повинні мати базову або повну вищу 

освіту за будь-яким напрямом підготовки чи спеціальністю та здібності до 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, 

загально-економічних дисциплін та дисциплін професійного спрямування. 

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освіти і професійної 

підготовки, які визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», вступники проходять 

співбесіду.  

Характеристика змісту співбесіди. Зміст програми співбесіди 

відповідає спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», а також функціям, 

для виконання яких повинен бути підготовлений вступник, а саме: облікова, 

аналітична, організаційна, виробнича. 
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1 ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

На співбесіду на навчання за ступенем «магістр» згідно вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики «бакалавра» за спеціальністю 193 «Геодезія 

та землеустрій» виносять дисципліну «Геодезія, ч.1». 

 

 

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Перед початком прийому на навчання за ступенем «магістр» за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», що здійснюється відповідно з 

Правилами прийому до Криворізького національного університету у 2021 

році та Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького 

національного університету за ступенем «магістр», вступник проходить 

співбесіду в усній формі.  

Для проведення співбесіди створюється фахова атестаційна комісія. 

Співбесіда проводиться за переліком питань, що складені за Програмою 

підготовки з дисципліни «Геодезія ч.1».  
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА СПІВБЕСІДУ 

Найменування тем з дисциплін, що виносяться на співбесіду, 

представлені в таблиці 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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