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Анотація курсу 

 
Дисципліна «Геодезія та землевпорядкування», яку вивчають студенти 

спеціальності 205 «Лісове господарство», забезпечує фахівців лісового та 

сільськогосподарского виробництва знаннями, необхідними для виконання 

багатьох спеціальних робіт, пов’язаних з геодезичними та землевпорядними 

роботами. Отримані знання фахівці  використовують  при проведенні 

землевпорядних робіт, створенні кадастрових планів, обліку кількості та якості 

земель, економічній  та грошовій оцінці земель,  автоматизації процесу ведення 

земельного кадастру. 

  При проведенні геодезичних робіт в лісовому господарстві набуті знання 

дають можливість проводити підготовчі роботи до лісовпорядкування, 

здійснювати геодезичне обгрунтування  лісовпорядкувальних  та  

лісогосподарських  робіт,  вести геодезичні роботи при інвентаризації лісових 

масивів, розробляти картографічні матеріали інвентаризації лісового фонду, 

відновлювати  межі лісокористування, виносити в натуру проекти квартальної 

сітки, відводити  лісосіки на місцевості, провадити геодезичні роботи при 

лісомеліорації та інше. 

Посилання на курс в MOODLE: https://eln.stu.cn.ua/course/.... 
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Мета та цілі курсу 

 
  Мета: формувати у ЗВО уявлення про фігуру Землі та методи геодезичних 

та аерогеодезичних робіт; забезпечити студентів знаннями, вміннями та навиками 

для ведення геодезичних вимірів  і розрахунків при розв’язанні задач професійної 

діяльності  (знімання та складання плану земельної ділянки, визначення площі 

земельної ділянки та поділ її на окремі частини (поля), перенесення меж лісів та 

полів на місцевість, виконання з’йомки контурів, землевпорядкування, 

інвентаризації земельних ділянок); 

професійно готувати спеціаліста за напрямом «Лісове господарство» щодо 

збору, аналізу та використання геодезичної інформації як вихідної основи для 

прийняття і реалізації оптимальних рішень в лісогосподарській діяльності та 

сільському  будівництві. 

Цілі курсу: 

 вивчити зміст, принципи і методи використання інформаційно-геодезичних 

матеріалів про земельні ділянки, отриманих засобами наземного та 

аерокосмічного знімання місцевості і створенням загальногеографічних і 

тематичних  карт та планів; 

 вивчити призначення, конструкції та принципи використання сучасних 

геодезичних і фотограмметричних приладів (в тому числі для 

автоматизованих вимірів з записом цифрової інформації на магнітні носії; 

оволодіти практичними навиками роботи з приладами); 

 вивчити методи та засоби математичного опрацювання геодезичної 

інформації, а також способи їх автоматизації; 

 оволодіти практичними навичками топографічного знімання місцевості, яке 

виконується в процесі проведення робіт при лісовому і 

сільськогосподарському землевпорядкуванні та будівництві;  

 оволодіти навичками виконання геодезичних розмічувальних робіт; 

 засвоїти наукові основи виконання геодезичних вимірів на місцевості на 

підставі аерокосмічних знімків і карт. 

 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має набути або 

розширити наступні загальні (КЗ) та фахові (КФ) компетентності, передбачені 

освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 
Загальні компетентності: 

КЗ 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

КЗ 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Фахові компетентності: 

ФК3. Здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу 

біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання. 



ФК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх 

вирощування та формування на основі вивчення літературних та 

нормативних джерел передового виробничого досвіду. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, здобувач 

вищої освіти буде вміти читати карту, визначати геодезичні та прямокутні 

координати точок місцевості на картах, вимірювати і орієнтувати лінії, 

вимірювати горизонтальні і вертикальні кути, вимірювати перевищення і 

визначати висоти, вимірювати площі, викреслювати профілі та карти, виконувати 

польові роботи у всіх видах наземного топографічного знімання, складати та 

оформляти карти, використовувати топографічні та сільськогосподарські карти 

(плани), аерокосмічні знімки і цифрові моделі місцевості при вирішенні задач в 

лісовому господарстві, вести розрахунки при підготовці геодезичних даних для 

виносу в  натуру сільськогосподарських проектів, а також геодезичних 

розмічувальних робіт. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області 

та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. Оволодіння робочими 

навичками: ефективно працювати самостійно або в групі, вміння отримати 

бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну 

сумлінність і виключення можливості плагіату.  

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені 

освітньою програмою: 

ПРН02. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

ПРН03. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою 

і аналізувати отриману інформацію.  

ПРН04. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства. 

ПРН06. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

 



СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Години 
(лекц./ лаб.) 

Тема лекції Тема лабораторного заняття 

2/2 Тема 1.  Предмет геодезії 

Л.р.1. Масштаби планів та карт. 

Розв’язування задач  з масштабами на 

планах і картах. Точність масштабів. 

Форми рельєфу. 

2/2 

Тема 2. Картографічні проекції, карти, 
плани та масштаби. Орієнтування 
ліній 

Л.р.2. Визначення геодезичних і 

плоских прямокутних координат точок 

на карті. Розв’язування задач з 

горизонталями по карті. 

2/2 
Тема 3. Основи геодезичних 
вимірювань 

Л.р.3. Будова та перевірки технічних 
теодолітів. Вимірювання 
горизонтальних кутів способом 
прийомів. 

2/2 
Тема 4. Вимірювання кутів та 
опрацювання результатів 

Л.р.4. Обчислення та ув’язування 

приростів координат. Обчислення 

координат вершин полігону. Складання 

та оформлення ситуаційної карти. 

2/2 Тема 5. Нівелювання поверхні Л.р.5. Складання та оформлення 

топографічної карти. 

2/2 Тема 6. Тахеометричне знімання 

Л.р.6. Побудова плану 

землевпорядкування та визначення 

площ  контурів лісогосподарского 

підприємства 

2/- 
Тема 7. Сутність землевпорядних 

робіт 
 

2/2 
Тема 8. Геодезичні роботи в лісовому 
господарстві 

 Л.р.7. Застосування сучасних БПЛА 
для моніторингу територій, в т.ч. 
сільськогосподарських територій та 
лісових масивів. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
1. Островський А.Л. та інш.  Геодезія (топографія). Частина І. – м. Львів, 

Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011р. – 440с.  

2. Могильний С.Г., Войтенко С.П. Геодезія, частина перша. – м.Чернігів. 

ЧДІЕУ, 2002р. – 408с.  
3. Островський А.Л. та інш. Геодезія, підручник для вузів. Частина ІІ. – 

м.Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007р. 508с. 

4. Волосецький Б. І. Геодезія у природокористуванні. Навч. посібник. Львів: 
Видавництво - Львівська політехніка, 2012 - 292 с. 

5. Волосецький Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для 

проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних 
споруд. Навч. посібник. Львів: Видавництво - Львівська політехніка, 

2003 - 144 с. 

6. І.Л. Перович, В.М. Сай. Кадастр територій: навч. посібник – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 264 с 



7.  Перович Л., Волосецький Б. Основи кадастру (ч.І). Навч. посібник. Львів: 

- Львівське астрономо-геодезичне товариство. 2000 - 128 с. 

8. Ступень М.Г. та інші. Теоретичні основи державного земельного кадастру: 
Навч. посібник – Львів: «Новий Світ-2000», 2006 – 336 с. 

9. Управління земельними ресурсами: Підручник / Горлачук В.В., В’юн В.Г., 

Песчанська І.М., Сохнич А.Я. – Львів, «Магнолія 2006», 2007. – 443 с. 145с. 

Допоміжна 
 

1. Сироткин П.П. Справочник по геодезии для строителей. – М.: Недра, 1975. 

2. Даниленко С.Д. Организация и производство геодезических работ при 

крупном строительстве. – М.: Недра, 1975. 
3. Гальшин В.Н. и др. Геодезические работы в строительстве. – М.: Недра, 

Стройиздат , 1975. 

4. Видуев В.Г. и др. Геодезические работы. – М.: Недра, 1973. 

5. Володін М.О. Основи земельного кадастру: Навчальний посібник. - К., 2000. 
- 320 с. 

6. Гнаткович Д. И. Методические рекомендации по применению данных 

земельного кадастра при организации системы севооборотов 
сельскохозяйственных предприятий. - Львов, 1986. -37 с. 

7. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000,  

1:1 000, 1:500, М.: Надра, 1989, - 286 с. 
8. Ратушняк Г. С. Інженерна геодезія. Практикум: Навчальний посібник. –     

К. Вища школа, 1992, - 262 с. 

9. GIS – the language of geography ESRI Map book./Ed. N. Sappington.– 
Redlands, 2004. –Vol. 19. – 120 p. 

 

Інформаційні ресурси 
 
 

1. http://library.knuba.edu.ua/ 
2. http://www.dataplus.ru 

3. http://resources.arcgis.com 

4. http://maps.google.com 
5. http://wiki.gis-lab.info 

6. http://www.nss.kiev.ua/gps.php 

7. http://www.glonass-ianc.rsa.ru/ 
8. http://navis-ukraine.com.ua/ 

9. http://gps-club.ru/gps_think/detail.php?ID=20187 

10.http://www.gnssplus.ru/ 

11.http://geodesist.ru/forum/forums/gnss-измерения.39/page-8 
12.http://www.dazru.gov.ua/terra/control/uk/index 

13.Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-
04). 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 
Перескладання модулів відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 
доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів) 

 
Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в онлайн формі за 
погодженням із дирекцією інституту) 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль за модулями 
 

 
Модуль за 

тематичним 
планом 

дисципліни 

Форма контролю та кількість балів 

Повнота 
ведення 

конспектів 
занять 

Підготов- 
леність до 

практичних 
робіт 

Самостій- 
ність 

виконання 
практичних 

робіт 

Своєчас- 
ність 

виконання 
практичних 

робіт 

 

Разом 

Змістовий 
модуль 1. 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий 
модуль 2. 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий 
модуль 3. 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 



 

Модульний контроль 
 

Модуль за 

тематичним 

планом 

дисципліни 

Вид контролю та кількість балів 

 
Теоретичне питання 

Підсумковий 

тест за модуль 

Результат 

поточного 
контролю 

Зважена 

модульна 
оцінка 

Змістовий 
модуль 1. 

0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Змістовий 
модуль 2. 

0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Змістовий 
модуль 3. 

0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Зважена 

семестрова 
оцінка 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0-100 

Навчальна 
робота 

 60 

Екзамен  40 

Всього за курс  100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 
роботи 

для заліку 

90–100 А відмінно відмінно 

82-89 В 
добре добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно задовільно 

60-65 Е 

 
0-59 

 
FX 

незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 
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