


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Державним вищим навчальним закладом 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

 

 

ВСТУП 

 

Програма вступних випробувань складена  відповідно до освітньої 

програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги і 

аеродроми». 

  

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1.1. Метою вступних  випробувань є перевірка і оцінка знань абітурієнтів з 

нормативних дисциплін професійної підготовки і дисциплін за вибором 

вищого навчального закладу. 

 

1.2. Основним задачами вступних випробувань є виявлення якості знань 

абітурієнта, теоретичної і практичної підготовки абітурієнта до вирішення 

професійних задач, що відповідають кваліфікації молодшого спеціаліста. 

 

Дисципліна “Інженерна  геодезія” 
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

 методи і засоби вимірювання і побудови фізичних величин (кутів, 

довжин ліній); 

 сучасні засоби і методи виконання топографо-геодезичних вимірювань; 

 методи створення знакових та цифрових моделей земного простору. 

вміти : 

 виконувати інструментальні вимірювання та математичну обробку 

отриманих результатів; 

 користуватися топографічними матеріалами; 

 розв’язувати інженерно геодезичні задачі на планах і картах. 
 

1. Вступ. Фігура Землі. Системи висот, координат.  

Визначення геодезії як науки та її значення для народного господарства, 

оборони держави. Зв’язок геодезії з іншими дисциплінами та галузевими 

науками. Фігура Землі. Геоїд, сфероїд, еліпсоїд Красовського. Паралелі, 

меридіани, широта, довгота, висота точки над рівневою поверхнею. 

Системи висот, координат. Вплив кривизни Землі на визначення відстаней 

у горизонтальній та вертикальній площинах. 

2. Орієнтування  на місцевості. 



Азимути, румби, дирекційні кути. Зв’язок румбів та дирекційних кутів. 

Зв’язок поміж дирекційними кутами та кутами при вершинах полігону. 

Пряма та обернена геодезичні задачі. Прилади для орієнтування на 

місцевості. 

3. Топографічні плани та карти.  

Топографічні плани. Топографічні  карти.  Зміст планів та карт. Разграфка 

та номенклатура. Картографічна проекція і система плоских прямокутних 

координат. Умовні позначки на планах та картах. Масштаби. Розв’язання 

задач на топографічних планах та картах. 

4. Кутові вимірювання.  

Принцип вимірювання кутів на місцевості. Теодоліти. Побудова та 

застосування.  Класифікація. Штативи, візирні цілі та екери. Повірки та 

юстировки теодолітів. Вимірювання горизонтальних та вертикальних 

кутів. Точність вимірювання. Загальні відомості про високоточні кутові 

вимірювання. Лазерні геодезичні прилади. Електронні теодоліти та 

тахеометри. Прилади вертикального проектування. 

5. Лінійні вимірювання.  

Прямі та непрямі вимірювання. Інструменти та методика прямих 

вимірювань. Виправлення при прямих вимірюваннях. Оптико-фізичні 

віддалеміри. Методика  вимірювань віддалемірами. Визначення відстаней 

та висот недоступних об’єктів. 

6. Топографічні зйомки. Зйомка та зйомочне обґрунтування. Класифікація 

топографічних зйомок. Теодолітна зйомка, сутність та склад робіт. 

Рекогносцировка. Польові роботи. Камеральна обробка результатів 

польових вимірювань. Тахеометрична зйомка. Основні відомості. Сутність 

зйомки. Інструментарій. Складання зйомочного обґрунтування 

тахеометричної зйомки. Польові та камеральні роботи. Складання 

топографічного плану за матеріалами тахеометричної зйомки. 

Автоматизація тахеометричної зйомки. 

7. Елементи теорії похибок. 

Сутність вимірювань. Похибки вимірювань та їх класифікація. Властивості 

випадкових похибок. Принцип арифметичної середини. Середня 

квадратична похибка одного вимірювання. Гранична похибка. 

Нерівноточні вимірювання. Поняття про математичну обробку результатів 

геодезичних вимірювань. Правила, засоби та техніка геодезичних 

обчислень. 

8. Геодезичне зйомочне обґрунтування. 

Загальні відомості. Теодолітні ходи. Тріангуляційні мережі згущення. 

Ходи висотного зйомочного обґрунтування. Особливості закріплення 

геодезичних пунктів на території міст та промислових площадок. 

9. Нівелювання.  

Задачі і методи нівелювання. Нівеліри. Класифікація. Будова нівелірів. 

Дослідження, повірки та юстировки нівелірів.  Рейки, костилі та башмаки. 

Репери та марки. Геометричне нівелювання, способи, обчислення 

перевищень та відміток точок. Поздовжнє нівелювання. Пікетажна книжка. 



Розбивка закруглень. Графічне зображення профілю траси. Способи 

нівелювання площ. Польові роботи. Обробка журналу нівелювання. 

Обчислення обсягів зміщуваних земляних мас при влаштуванні 

горизонтального майданчика. Електронні та лазерні нівеліри. 

10. Тригонометричне нівелювання. Фізичне нівелювання. 

Тригонометричне нівелювання. Точність тригонометричного нівелювання. 

Фізичне нівелювання. Гідростатичне нівелювання. Барометричне 

нівелювання. Аеронівелювання. Автоматичне нівелювання. 
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