
MIHICTEPCTBO OCBITI,I I HAYKIT YKPAIHI4
IBAHO-(DPAHKIBCbI{Ufr HAUIOHAJIbHI4R TEXHITIHI,Ifr

YHIBEPCI4TET HAOTI4 I TA3Y

Iucruryr rpr4poAHrir{r4x HayK i rypn:lry
Ka$eapa reogerii ra 3eMneycrporo

3ATBEPAXYIO
{apenrop incrraryry

npupolHHr{r{x Ha}rK I Typr,r3My

(ry B.f. onaenbqeH*o
(51 > OB 2021poxy

qcHoBI,I TO-IIOIPA(DII
(  Ha3Ba HaBqar bHoi  aHcuun, l i  H r)

POEOIIA TIPOIPAMA

(6axananpcrr<rzfi)
(pineHr auutoi oceiru)

rany3b 3HaHb 10 - llpzpoasraqi uavxr,r
(uurfp i ua:ea )

cneuia;rruicrr
(tura@p i Ha:na)

cneqianisaqis*

Br4r Arrcur4nlisu
o6oe'qsKoea /eraOipxona

(Ha3Ba)

o6oe'qgxoga

ln aHo- (Dpauxisclx-2 02 1



Po6o'ra [porpaMa Aucquuninra < Ocuonu ronorpa(fii >> Ars cryAenrir, rrIo HaBqamrcs sa ocsi-
rulo-upo$eciftuorc rporpilMolo ua s4o6yrrx cryneltr 6arananpa sa cneqialtnicuo ( 101 - Er<ono-
ri.s>.

Pospo6unx:

Aoueur xa(f egpu reo.qegii
Ta 3eMneycTporo, K.T.H
(nocaAa, ua:na rcarfe4pu, uayrost.lii cryniur, avene :raHur)

Po6ouy nporpaMy cxBaneHo ua :aciransi rr3

3ani4ynau xa(fe4pu reolesii ra 3eMneycrporo
(ua:aa r<a@eapu)

Y:roANeso:

3ani4yna.r Br{rrycKoBoi xa$e4pr,r erolorii
(Hatea raQeapu)

fapanr OIIII

OnecrKis P.€.
(npisnuule ra iniqia:ru)

Bypax K.O.
(npi:auqe ra iHiqianu)

(Ha:na naQeapu)



 

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

        Ресурс годин на вивчення дисципліни «Основи топографії» 

згідно з чинним РНП,  розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм 

навчання характеризує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни  

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах 

Семестр 3 Семестр_____ 

Денна 

форма 

навчанн

я 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчанн

я 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчанн

я 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   3 3 3 3   

Кількість модулів 1 1 1 1   

Загальний обсяг часу, год 90 90 90 90   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 36 14 36 14   

лекційні заняття 18 6 18 6   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  - - - -   

лабораторні заняття 18 8 36 8   

Самостійна робота, год, у т.ч. 54 76 54 76   

виконання курсового проекту  

(роботи) 

- - - -   

виконання контрольних 

(розрахунково-графічних) 

робіт  

18 18 18 18   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

14 36 14 36   

опрацювання матеріалу,  

винесеного на самостійне   

вивчення 

10 12 10 12   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

8 6 8 6   

підготовка звітів з 

лабораторних робіт 

4 4 4 4   

підготовка до екзамену 

 

- - - -   

Форма семестрового  

контролю  

диференційовани

й залік 

диференційовани

й залік 

 

 
        

 

 

 

 

 



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

        Мета вивчення дисципліни – набуття майбутніми фахівцями теоретичних і практичних 

знань про топографо-геодезичні методи розв’язування інженерних задач, які 

використовуються при проведенні спеціалізованих досліджень в сфері екології,  під час 

експедицій тощо. 

        У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати 

навчання через знання, уміння та навички:  

- знати теоретичні основи і методи розв’язування найпростіших геодезичних 

задач з використанням топографічних карт і планів,  

- знати призначення, будову та принцип роботи найпростіших та сучасних 

електронних  геодезичних приладів; 

-  знати принципи організації та методики виконання польових топографо-

геодезичних робіт, пов’язаних з створенням планово-висотної основи, 

виконанням ситуаційної і топографічного знімання місцевості, 

розплануванням та будівництвом об’єктів нафтових і газових промислів; 

- виробити вміння користуватися топографічними картами та планами, 

геодезичними приладами, виконувати найпростіші геодезичні вимірювання на 

місцевості та проводити опрацювання цих вимірів. 

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідною ОПП: 

           загальних:  

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

ЗК 02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

           фахових:    

ФК 10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних 

досліджень. 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідною ОПП:  

ПРН 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПРН 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 

наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 

оптимального природокористування.  

ПРН 10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для 

інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

ПРН 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних.  

 

  
  



 

 3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план  лекційних занять  

      Тематичний план  лекційних занять  дисципліни  «Основи топографії» характеризує 

таблиця 2. 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

 

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозд

іл 

М 1 Основи топографії 18 6   

ЗМ1 Основні поняття в геодезії. Розв’язування  

задач на топографічній карті.  

6 2   

Т 1.1 Вступ. Предмет геодезії.  Поняття  про форму та 

розміри  Землі. Масштаби. Топографічні карти і 

плани. 

 Системи координат і висот в геодезії. Зональна 

система прямокутних  координат  Гауса-

Крюгера. Рельєф і його зображення на 

топографічних картах і планах. Визначення 

площ. 

2  1  

Т 1.2 Орієнтування ліній: істинні і магнітні азимути, 

дирекційні кути, румби. Зв’язок між 

орієнтуючими кутами. Зв’язок між 

дирекційними кутами суміжних ліній. Пряма та 

обернена геодезичні задачі. 

2  1  

Т 1.3 Поняття про державну геодезичну мережу. 

Методи і схеми побудови планових і висотних 

геодезичних мереж. Поняття про супутникові 

методи визначення планово-висотного 

місцеположення (GPS- спостереження). 

2  1  

ЗМ2 Геодезичні вимірювання 12 4 1  

Т 2.1 Теодоліти, їх класифікація. Робочі повірки. 

Вимірювання  кутів. 
2  1  

Т 2.2 Теодолітний хід. Польові і камеральні роботи. 

Обчислення координат точок теодолітного ходу 
2  1  

Т 2.3 Сутність теодолітного знімання. Способи 

знімання ситуації місцевості. Складання плану 

теодолітного знімання. 

2  1  

Т 2.4 Висотні вимірювання. Суть геометричного 

нівелювання і його способи. Типи нівелірів та 

нівелірних рейок. Будова нівелірів. Робочі 

повірки нівелірів. 

2  1  

Т 2.5 Методика технічного нівелювання. Камеральне 

опрацювання матеріалів та обчислення висот. 

Складання профілю заданого напрямку.   

2  1  

Т 2.6 Сутність тахеометричного  знімання та 

особливості її застосування. Основні формули 

тахеометрії. 

Прилади тахеометричного  знімання. Електронні 

тахеометри.  Точність вимірювань. 

2  1  



 

       Всього:  

Модуль 1 – змістових модулів -2. 

          3.2 Теми лабораторних занять 

        Теми лабораторних  занять дисципліни  «Основи топографії» наведено у таблиці 3. 

        Таблиця 3 – Теми лабораторних занять 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем лабораторних  занять 

 

Обсяг годин 

 

Література 

ДФН ЗФН порядко

вий  

номер 

розді

л,  

підро

зділ 

М 1 Основи топографії 18 8   

ЗМ1 Основні поняття в геодезії. Розв’язування 

задач на топографічній карті. 
8 2 

  

Л 1.1 Умовні позначення, визначення координат 

пунктів, довжин сторін, орієнтування напрямків, 

складання профілю місцевості. 

4  1 1.1-1.3 

 

Л 1.2 Визначення номенклатури листа карти 2  1 1.4 

Л 1.3 Визначення площі 2  1 1.5 

ЗМ2 Геодезичні вимірювання 10 6   

Л 2.1 Будова теодоліта 2Т30. Взяття відліків. Повірки 

теодоліта. Вимірювання горизонтальних і 

вертикальних кутів.  

4  2 2.1-2.2 

Л 2.2 Обчислення координат точок теодолітного ходу   2  2 2.3 

Л 2.3  Висотне знімання її суть і види. Будова та робочі 

повірки нівеліра Н3. Робота на станції при 

технічному нівелюванні 

2  1 3.1-3.2 

Л 2.4 Планово – висотні знімання місцевості. Методи,  

прилади, застосування. 

2  1 3.3 

 

         3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

         Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виноситься  

на самостійне вивчення 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М 1 Основи топографії 36   

ЗМ1 Основні поняття в геодезії. Розв’язування 

задач на топографічній карті. 

16   

П 1.1 Розв’язування задач по топографічній карті. 

Оформлення роботи, підготовка до її захисту 

та до модульного контролю (КЛ 1). 

16 1 4.1.1 

ЗМ 2 Геодезичні вимірювання.  20   

П 2.1 Вивчення будови новітніх теодолітів. 

Принципи вимірювання кутів сучасними 

геодезичними приладами.  

6 1 4.2.1-4.3.1 

П 2.2 Теодолітне знімання. Оформлення роботи. 

Підготовка до її захисту. 

4 1 4.4.1-4.4.3 



 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виноситься  

на самостійне вивчення 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

П 2.3 Топографічне знімання. Планово-висотні 

методи вимірювань. Оформлення роботи. 

10 1 4.7.1-4.7.3 

 

Індивідуальні завдання студента  наведено у таблиці  5 

 

     Таблиця 5 – Перелік індивідуальних завдань студента 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

зміст індивідуальних завдань (ІЗ)  

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядков

ий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М Основи топографії 18   

ЗМ1 Основні поняття в геодезії. Розв’язування 

задач на топографічній карті. 

10   

ІЗ 1.1 Основні вимоги для нанесення умовних 

позначень. Розв’язування прямих та 

обернених геодезичних задач. 

10 1 4.4.2 

ЗМ2 Геодезичні вимірювання. 8   

ІЗ 2.1 Виконання розрахунково-графічної роботи 

«Обчислення координат точок теодолітного 

ходу та побудова плану теодолітного 

знімання». Оформлення роботи. 

8 1 4.4.3-4.4.5 

 

Інші види самостійної роботи та загальний її баланс характеризує таблиця 1. 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

1 Баран П.І., Марущак М.П. Топографія та інженерна геодезія. Підручник для студентів 

геодез. і негеодез.спец. Київ: Знання України, 2015. 463 с. 

2 Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Геодезія. Навчальний посібник. Київ: 

Центр учбової літератури, 2008.  296 с.  

 

4.2  Додаткова література 

1.Феношин, М. І.,Федоришин Н.Д., Мельниченко Г.Г. Основи топографії : 

лабораторний практикум. Івано-Франківськ : Факел, 2010. 44 c. 

  

4.3 Література та методичне забезпечення  лабораторних занять  

 

1л Олеськів Р.Є., Дорош Л.І., Основи топографії : лабораторний практикум. - Івано-

Франківськ : ІФНТУНГ, 2021.  57 c 

2л  Бурак К.О., Мельниченко Г.Г., Феношин М.І. Геологія і геодезія. Модуль 1. Основи 

геодезії: практикум.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.  59 с.   

 

4.4 Література та методичне забезпечення  самостійної роботи та виконання 

індивідуальних завдань 

1с Пилип'юк Р.Г., Ільків Є.Ю., Біда І.В., Пилип'юк Р.Р., Феношин М.І. Геодезія. 

Методичні вказівки і лабораторний практикум для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2004.  72 с. 



 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

        Дається детальна інформація про методи контролю знань студентів на лекціях, 

практичних та лабораторних заняттях.  Зразок схеми нарахування балів при  оцінюванні знань 

студентів з дисципліни наведено в таблиці 6. За даними таблиці 6 на початку семестру 

розробляється робочий план дисципліни. 

 

Таблиця 6 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни «Основи топографії» 

 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Модуль 1   

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  15 

Контроль практичних навиків при виконанні п’яти аудиторних 

контрольних робіт (5х5) 

25 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів з семи 

лабораторних робіт (7х5) 

35 

Розрахунково-практична робота 25 

      Усього 100 

              

 

        Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали 

оцінювання, що наведена нижче. 

       Остаточне оцінювання екзамену з дисципліни проводиться відповідно до вимог чинного 

Положення «Про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та 

визначення рейтингу студентів» 

          Схему нарахування балів при виконанні та захисті курсового проекту(роботи)  наведено 

у відповідних методичних вказівках з курсового проектування.  

 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно    

82-89 В 
добре  

 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

 

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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