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ВСТУП 

Програма вступних випробувань складена відповідно до освітньої програми підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 193 «Геодезія і землеустрій» освітньо-професійної програми Геодезія і 

землеустрій. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИПРОБУВАНЬ 

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. Основними задачами вступних випробувань є виявити якість знань абітурієнта, 

теоретичну і практичну підготовку абітурієнтів до вирішення професійних задач, що відповідають 

кваліфікації бакалавра. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

 класифікацію топографічних карт, їх зміст; 

  будову і перевірки геодезичних приладів; 

  види і способи геодезичних вимірювань при виконанні топографо-геодезичних робіт під час 

створення топографічних карт і планів;  

 системи координат і висот, які застосовують в геодезії; 

 основи нівелювання, теодолітної, тахеометричної зйомки; 

 геодезичні прилади та методи складання, відтворення і використання топографічних карт та 

планів різного масштабу. 

 

вміти : 

 виконувати повірки, юстирування та компарування мірних приладів; 

 користуватися геодезичними приладами; 

 виконувати математичну обробку результатів вимірів горизонтальних кутів і кутів нахилу, 

довжин ліній мірною стрічкою, рулеткою та нитковим віддалеміром; 

 розв’язувати задачі на картах і планах: визначати координати точок, орієнтирні кути ліній в 

різних системах координат, довжини ліній, площі; 

 аналізувати результати рекогносцировки та проектування теодолітних та нівелірних ходів з 

метою створення планово-висотної зйомочної мережі (геодезичної основи); 

 будувати плани теодолітної та тахеометричної зйомок.  

 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Геодезія 

1. Місце топографії в геодезичних науках. Предмет та завдання топографії. Історичні 

відомості з розвитку топографії. 

2. Поняття про форму та розміри Землі. Геоїд, сфероїд, еліпсоїд Красовського. Принцип 

зображення земної поверхні на площині.  

3.Системи координат та висот. Географічна (астрономічна) система координат. Геодезична 

система координат. Система плоских прямокутних координат. Система плоских та просторових 

полярних координат. Загальнодержавна зональна система прямокутних координат Гауса-Крюгера. 

4. Елементи вимірювань на місцевості. Одиниці вимірювань. Азимути, дирекційні кути та 

румби. Зближення меридіанів. Зв’язок румбів та дирекційних кутів. Зв’язок поміж дирекційними 

кутами та горизонтальними кутами при вершинах полігону. Пряма та зворотна геодезичні задачі. 

Прилади для орієнтування на місцевості. Орієнтування карт та планів на місцевості. 

5. Топографічні плани та карти. Масштаби. Розграфлення і номенклатура топографічних карт. 

Зміст та оформлення топографічних карт. Географічна та кілометрова сітки карт. Умовні позначки на 
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планах та картах. Зображення об'єктів місцевості на топографічних картах і планах умовними 

знаками. Рельєф земної поверхні та його відображення на планах і картах.  

6. Принцип та способи вимірювання кутів на місцевості. Теодоліти, їх класифікація, будова та 

застосування. Відлікові пристрої теодолітів. Нитковий віддалемір теодоліта. Штативи, візирні цілі. 

Повірки та юстировки теодолітів. Вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювання вертикальних 

кутів. Точність вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Методи центрування теодолітів.  

7. Прямі та непрямі вимірювання. Інструментарій та методика прямих вимірювань. 

Вимірювання довжин ліній найпростішими приладами. Землемірна стрічка, рулетка, екліметр, екер. 

Поняття про компарування рулеток. Виправлення при прямих вимірюваннях. Визначення відстаней 

та висот недоступних об’єктів. 

8. Принципи організації побудови геодезичних мереж та зйомочних робіт. Класифікація 

геодезичних мереж по точності. Схеми та методи побудови державних планових та висотних мереж.  

9. Поняття про топографічні зйомки та зйомочне обґрунтування. Методи та способи 

топографічних зйомок. Вибір масштабу зйомки. Сутність та склад робіт теодолітній зйомки. 

Рекогносцировка. Польові роботи. Прив’язка теодолітних ходів. Зйомка ситуації. Камеральна 

обробка результатів польових вимірювань. Креслення планів за результатами теодолітних знімань. 

10. Сутність тахеометричної зйомки. Інструментарій. Складання зйомочного обґрунтування 

тахеометричної зйомки. Польові та камеральні роботи. Складання топографічного плану за 

матеріалами тахеометричної зйомки. Автоматизація тахеометричної зйомки. 

11. Побудова контурних та топографічних планів. Визначення координат точок на картах. 

Визначення довжин ліній та площ по плану. Графічне та аналітичне визначення висотного 

положення точок, кутів нахилу та уклонів. 

12. Сутність нівелювання. Задачі і методи нівелювання. Класифікація нівелювання по 

точності. Репери, марки та нівелірні знаки. Нівеліри, рейки, костилі та башмаки. Класифікація та 

будова нівелірів. Дослідження, повірки та юстировки нівелірів та рейок. 

13. Способи геометричного нівелювання. Обчислення перевищень та позначок точок. 

Повздовжнє нівелювання траси. Пікетажна книжка. Графічне зображення профілю траси.  

14. Тригонометричне (геодезичне) нівелювання. Камеральна обробка результатів вимірювань. 

Точність тригонометричного нівелювання.  

15. Види нівелювання. Гідростатичне нівелювання. Барометричне нівелювання. Автоматичне 

нівелювання. Стереофотограмметричне нівелювання. Гідродинамічне нівелювання. Механічне 

нівелювання. 
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