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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників  

Галузь знань, 
спеціальність 
ступінь вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів  –  6 

Галузь знань 
19 «Архітектура 
та будівництво» 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Обов’язкова 
 Спеціальність 

193  «Геодезія та 
землеустрій» 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 
 

Магістр 
 
 
 

  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 
 

1-й 
 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

Семестр 
1-й 1-й 

денна заочна Лекції 

КР КР 
20 год. 8 год. 

Лабораторні 
Загальна к-ть годин 42  год. 10 год. 

180 год 
 

180 год 
 

Практичні, семінарські 
– – 

Самостійна робота 
118 год. 

 
162 год. 

 
Індивідуальні завдання: 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи  
студента – 8 
 

 
- 

- 

Мова навчання:  
 

українська 

 
Вид контролю: 

іспит – 1 сем. 
 

іспит – 1 сем. 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 62/118; 
для заочної форми навчання – 18/162. 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні технології при геодезичних роботах» 

відноситься до складу обов’язкових навчальних дисциплін освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю «Геодезія та землеустрій». 

Передумовами для вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології при 

геодезичних роботах» є формування у студентів компетентності у сфері основ 

комп’ютерних технологій при геодезичних роботах, технологій ГІС, бази 

геоданих, інформатики і програмування, бази даних, землеустрою та кадастру, 

геодезії, вищої геодезії, теорії математичної обробки геодезичних вимірів, 

картографії і супутникової геодезії. 

Мета навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології при геодезичних 

роботах» полягає у засвоєнні і набутті слухачами необхідних теоретичних знань 

та практичних навичок у сфері використання комп’ютерних технологій при 

геодезичних роботах та формуванні знань про розвиток комп’ютерних програм, 

які використовуються при геодезичних роботах в Україні й світі, ознайомленні з 

внеском українських і закордонних розробників, формуванні уявлень про 

призначення, склад та функції інформаційних технологій при геодезичних 

роботах, придбанні знань про спеціалізоване програмне забезпечення для 

опрацювання інженерно-геодезичних  вимірювань. 

В результаті вивчення дисципліни у студента формуються фахові 

(спеціальні) компетентності: 

- оперувати базовими знаннями з геодезії щодо теоретичних основ 

геодезії, топографічного і тематичного картографування, землеустрою і 

земельного кадастру (предметно-наукова); 

- розуміння і професійне використання передових технологій і новітніх 

методів проведення геодезичних, землевпорядних та кадастрових робіт 

(технологічна); 

- знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення та правил експлуатації геодезичного, фотограмметричного, 

навігаційного устаткування та обладнання (технологічна); 
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- знання спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення 

прикладних професійних задач та базові вміння для роботи з програмним 

забезпеченням в галузі інженерної геодезії (технологічна); 

- збір і обробка вихідних даних: використовувати методи збирання 

інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації 

відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання; 

- використовувати методи і технології геодезії, землевпорядного 

проектування, територіального та господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного 

земельного кадастру (методологічна); 

- здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних 

засобів для їх виконання; 

- вміти розробляти проекти землеустрою, землевпорядну і кадастрову 

документації, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням 

комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії. 

- уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові моделі 

шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 

- здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати 

участь у модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та 

комплексів, зокрема з метою підвищення їх ефективності та точності; 

- уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Програмні результати вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології при 

геодезичних роботах»: 

- знання теоретичних основ з геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, земельного 
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кадастру, управління земельними ресурсами, управління та адміністрування 

землекористуванням, державного контролю за використанням і охороною земель; 

- застосовування поняттєвого, термінологічного, концептуального апарату 

геодезії та землеустрою, теоретичних і емпіричних досягнень науки на рівні, що 

дозволяє інтерпретувати природно- та суспільно географічні явища і процеси, 

пов’язувати та порівнювати різні погляди на проблемні питання раціонального 

природокористування й планування; 

- вміння використовувати методи та методики проведення наукових та 

прикладних досліджень;  

- знання методології системних досліджень, методів дослідження та аналізу 

складних об'єктів та процесів, розуміння їх складності, їх різноманіття, 

багатофункціональності для розв’язання прикладних завдань в галузі професійної 

діяльності; 

- використовування методів збирання інформації в галузі геодезії, 

землеустрою та кадастру, її систематизації і класифікації, відповідно до 

поставленого проектного або виробничого завдання; 

- використовування геодезичного і фотограмметричного обладнання і 

технологій, методів математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань; 

- обробка результатів геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових 

знімань, з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних 

програмних засобів і системи керування базами даних; 

- володіння технологіями і методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення 

результатів знімань в геоінформаційних системах; 

- володіння методами землевпорядного проектування, територіального і 

господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, 

сучасними технологіями ведення державного земельного кадастру, моніторингу 

земель, з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, 

ландшафтного, природоохоронного характеру та інших чинників; 
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- володіння методами організації топографо-геодезичного і землевпорядного 

виробництва від польових вимірювань до менеджменту і реалізації топографічної 

та землевпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства і 

управління виробництвом. 

На основі результатів навчання у студентів з вивчення дисципліни 

«Комп’ютерні технології при геодезичних роботах» повинен сформуватись 

рівень знань і навичок з: 

- апаратного та програмного забезпечення автоматизованої обробки 

геодезичної інформації; 

- створення цифрової моделі місцевості і отримання вихідних даних; 

- пакетного забезпечення інструментальних засобів автоматизованої 

обробки топографо-геодезичної інформації ; 

- з організації процесу введення, зберігання та редагування просторових 

даних; 

- особливостей створення комп’ютерних програм для виконання 

геодезичних робіт в України; 

- функціонального призначення та критеріїв створення комп’ютерні 

технології при геодезичних роботах; 

- перспективного вдосконалення засобів і методів автоматизації 

вишукувальних робіт; 

- програмно-технічного забезпечення геодезичних робіт в України, 

зосередження на конкретних умовах застосування програмного продукту Digitals 

під час обробки топографо-геодезичної інформації, підготовки її до виду, 

необхідному для розрахунків з використанням пакетів прикладних програм, 

введення і виведення інформації, переведення в картографічну форму. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
лек лаб с.р лек лаб с.р 

         
Змістовий модуль 1. 

1.1. Загальні поняття про комп’ютерні технології в геодезії 18 2 4 12 18 1 1 16 
1.2. Програмно-аппаратне забезпечення комп’ютерних технологій 
при геодезичних роботах 18 2 4 12 18 1 1 16 
1.3. Структура, функції та технології програмного забезпечення при 
геодезичних роботах 18 2 4 12 18 - 1 16 
1.4. Програмне забезпечення для опрацювання інженерно-
геодезичних вимірювань 18 2 4 12 19 1 2 16 
1.5. Спеціалізоване програмне забезпечення, ГІС системи для 
вирішення прикладних професійних задач в галузі інженерної 
геодезії 

18 2 5 11 17 1 - 17 

Разом за змістовим модулем 1 90 10 21 59 90 4 5 81 
Змістовий модуль 2. 

2.1. Digitals - програмний засіб автоматизації геодезичних робіт для 
землеустрою 18 2 4 12 20 1 2 16 
2.2. Структура програмного забезпечення Digitals 18 2 4 12 16 0,5 - 16 
2.3. Інноваційні методи дослідження територій  18 2 4 12 16 0,5 - 16 
2.4 Програмне забезпечення для опрацювання супутникових вимірів 18 2 4 12 16 1 - 16 
2.5. Можливості використання комп'ютерної техніки для створення 
картографічної продукції 18 2 5 11 22 1 3 17 

Разом за змістовим модулем 2 90 10 21 59 90 4 5 81 
Усього годин 180 20 42 118 180 8 10 162 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

5.2.  
№ Змістовний модуль, теми лекцій  і орієнтирний перелік питань  Рекоменд

ована 
літератур
а 

1 2 3 
Змістовий модуль 1. Комп’ютерні технології, їх зміст та особливості 
використання в Україні  
1.1. Загальні поняття комп’ютерні технології 

1. Етапи розвитку комп’ютерних технологій  
2. Галузі використання комп’ютерних технологій.  
3. Роль і місце комп’ютерних технологій при геодезичних 
роботах. 

[1,с.54-87]  
[11,с.13-
26] 

1.2. Програмно-аппаратне забезпечення комп’ютерних технологій 
при геодезичних роботах 
1. Класифікація, функції та структура комп’ютерних технологій  
2. .Програмне забезпечення у геодезичних роботах.  
3. Апаратне забезпечення у геодезичних роботах 

[7,с.10-16]  
[11,с.98-
15] 

1.3. Структура, функції та технології програмного забезпечення 
при геодезичних роботах 
1. Спеціалізоване програмне забезпечення 
2. Загальне програмне забезпечення 
3. Універсальне програмне забезпечення 

[3,с.32-34]  
[14,с.10-
26] 

1.4. Програмне забезпечення для опрацювання інженерно-
геодезичних вимірювань 
1. Загальні відомості про опрацювання даних з електронних 
тахеометрів 
2. Спеціалізовані програми для передачі даних між 
електронними тахеометрами та ПК 
3. Загальні програми для опрацювання даних, отриманих з 
електронних тахеометрів 

[6,с.35-47]  
[12,с.98-
101] 

1.5. Спеціалізоване програмне забезпечення, ГІС системи для 
вирішення прикладних професійних задач в галузі інженерної 
геодезії 
1. Комунікаційне програмне забезпечення. 
2. Програмне забезпечення для опрацювання супутникових 
вимірів. 
3. Придатність моделей баз даних для їх інтеграції в ГІС 
середовищі 

[9,с.36-45]  
[11,с.49-
61] 
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Змістовий модуль 2. Програмне забезпечення для вирішення геодезичних та 
землевпорядних задач 
2.1 Digitals - програмний засіб автоматизації геодезичних робіт 

для землеустрою 
1. Про програмне забезпечення Digitals 
2. Digitals - універсальна платформа з величезним набором 

функцій 
3. Сумісність Digitals з технологіями глобального доступу до 

космічних знімків 
4. Зберігання і обробка геометричної і атрибутивної інформації 

за допомогою Digitals 

[2,с.10-16]  
[10,с.68-
74] 

2.2 Структура програмного забезпечення Digitals 
1. Версії Digitals 
2. Додаткові модулі Digitals 
3. Особливості ліцензування та інсталяції Digitals 

[5,с.26-35]  
[9,с.64-75] 

2.3 Інноваційні методи дослідження територій  
1. Лазерне сканування місцевості 
2. Основні параметри лазерного сканера 
3. Наземне лазерне сканування 
4. Програмне забезпечення для лазерного сканування місцевості 

[4,с.10-16]  
[9,с.48-56] 

2.4 Спеціалізоване програмне забезпечення, ГІС системи для 
вирішення прикладних професійних задач в галузі інженерної 
геодезії 
1. Програма LEICA Geo Office 
2. Програма Інвент-Град 
3. Програма КРЕДО 

[14,с.54-
65]  

[6,с.13-26] 

2.5 Можливості використання комп'ютерної техніки для 
створення картографічної продукції 
1. Методологічні та технічні питання складання карт 
2. Використання комп’ютерних технологій при підготовці карт до 
видання 
3. Специфіка та головні конструктивні принципи побудови 
системи умовних знаків 

[3,с.15-24]  
[5,с.45-49] 
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5.3. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п\п 

Назва теми К-ть годин 
денна заочна 

1. Презентація програмного забезпечення Digitals 2 - 
2. Ознайомлення з функціями меню та панелями 

інструментів Digitals. 
2 2 

3. Робота з шарами та параметрами у Digitals. 2 2 
4. Побудова та редагування об’єктів у Digitals. 2 2 
5. Визначення числових характеристик об’єктів у Digitals. 2 - 
6. Опрацювання вимірювань в Digitals. 2 - 
7. Робота з шарами та параметрами у Digitals. 2 - 
8. Підготовчі роботи до створення цифрової карти у 

Digitals. 
2 - 

9. Збір планових об’єктів у Digitals. 2 - 
10. Модульна контрольна робота.№1 2 - 
11. Створення кадастрового плану за растровими 

матеріалами у Digitals. 
2 2 

12. Операції сворення цифрової карти у Digitals. 2 - 
13. Операції з підписами у Digitals. 2 - 
14. Редагування векторних об’єктів у Digitals. 2 - 
15. Моделювання горизонталей у Digitals. 2 - 
16. Формуванн кадастрового плану 2 - 
17. Формування каталогів координат 2 - 
18. Підготовка плану до друку у Digitals. 2 2 
19. Формування обмінного файлу XML у 

Digitals. 
2 - 

20. Створення та налаштування шаблонів документації, їх 
автоматизація. Робота зі скриптами у Digitals. 

2 - 

21. Модульна контрольна робота.№2 2 - 
Разом  годин за 1-й семестр 42 10 
Всього по дисципліні 42 10 
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5.4. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
 

Назва теми Кількість  год 
денна заочна 

1 2 3 4 
1 семестр 

1. Типова документація для геодезичних та 
землевпорядних робіт 

12 18 

2. Нормативно правове забезпечення геодезичних та 
землевпорядних робіт 

10 28 

3. Створення топографічного плану за матеріалами 
тахеометричного знімання у Digitals. Контроль карти 

10 28 

4. Розв’язок засічок. Трансформація координат. 5 13 
5. Формати імпорту/експорту геоточок 10 20 
6. Налаштування геоточок та робота з ними 10 28 
7. Автоматизований збір об’єктів за геоточками з кодами 13 18 
8. Опрацювання тахеометричного знімання та засічок у 

Digitals 
9 22 

9. Формування обмінного файлу XML у Digitals 10 10 
10. Розмічувальне креслення 10 10 
11. Автоматичне паювання 9 10 
12. Тривимірна візуалізація рельєфу 10 10 
Разом  годин за 1-й семестр 118 162 
Всього по дисципліні 118 162 

 
 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання – це способи спільної роботи викладача і студентів, 

спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань, придбання практичних 

навичок і умінь, розвиток у них пізнавальних здібностей, формування високих 

моральних, ділових та професійних якостей.  

При проведенні лекційних і лабораторних робіт з дисципліни 

«Комп’ютерні технології при геодезичних роботах» застосовують словесні, 

інноваційні, наочні та практичні методи навчання, які приведені на схемі 1. 
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7. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ  
 
Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни (незалежно від форми  

контролю) в Університеті оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним 
переведенням у національну шкалу (чотирибальну – «відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно» чи вербальну – «зараховано», «незараховано») та 
шкалу ЄКТС згідно з таблицею 1.  

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і 
критерії оцінювання наведена в таблиці 2. 

Таблиця 1.           Шкала оцінювання знань студентів в Університеті 

 
 Оцінювання знань студентів з дисципліни «Комп’ютерні технології при 

геодезичних роботах» здійснюється у формі поточного, модульного 
(рубіжного) та підсумкового контролів, які передбачені «Положенням про 
систему оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в 
Одеському державному аграрному університеті». 

Поточний контроль – це оцінка роботи студентів за всіма видами 
аудиторних занять (лекції, лабораторні заняття) та самостійної роботи, яка 
відображає навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного 
матеріалу дисципліни. Поточний проводитися у формі: комп'ютерного 
тестування, усного опитування або письмового експрес-контролю на 
лабораторно-практичних заняттях, виконання та захисту лабораторних 
робіт, опрацювання завдань робочих зошитів, підготовки статей, презентацій, 
доповідей на конференціях, написання рефератів, есе та інше, підготовки 
конспектів навчальних чи наукових тем тощо. 

Сума балів Оцінка  
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
екзамен залік 

90-100 A відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 
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Схема1.  Методи навчання 

 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

СЛОВЕСНІ ІННОВАЦІЙНІ НАОЧНІ ПРАКТИЧНІ 

Розповідь 

Пояснення 

Бесіда 
- евристична 
- репродуктивна 
- вступна 
- підсумкова 

Інструктаж 
- вступний 
- поточний 
- підсумковий 

 

Метод 
презентацій 

Робота в групах 

Мозковий штурм 

Ілюстрація 

Демонстрація 

Спостереження 

Лабораторна 
робота 

Практична 
робота 

Вправи 
- підготовчі 
- тренувальні 
- графічні 
- усні 
- практичні 
-технічні 

 

Робота на 
виробництві 



 

Таблиця 2. Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання

Сума 
балів 

за 
100-

бальн
ою 

шкал
ою 

Оцінка 
в 

EC
TS 

Значення 
оцінки 
ECTS 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентнос

ті 

1 2 3 4 5 
90 - 100 A відмінно Студент виявляє особливі 

творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати 
знання, без допомоги 

викладача знаходить та 
опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє 
використовувати набуті 

знання і вміння для 
прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 
розкриває власні 

обдарування і нахили 

Високий 
(творчий) 

82 - 89 B дуже 
добре 

Студент вільно володіє 
вивченим обсягом 

Достатній 
(конструктивн



 

матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно 

розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 

допущені помилки, 
кількість яких незначна 

о- 
варіативний)

74 - 81 C добре Студент вміє зіставляти, 
узагальнювати, 

систематизувати 
інформацію під 

керівництвом викладача; в 
цілому самостійно 
застосовувати її на 

практиці; контролювати 
власну діяльність; 

виправляти помилки, 
серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для 
підтвердження думок 

64 - 73 D задовільно Студент відтворює значну 
частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання 
і розуміння основних 

положень; з допомогою 
викладача може 

аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, серед яких є 

Середній 
(репродуктивн

ий) 



 

значна кількість суттєвих 
60 - 63 E достатньо Студент володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 

значну частину його 
відтворює на 

репродуктивному рівні 

 
35 - 59 FX незадовільно 

з можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

Студент володіє матеріалом 
на рівні окремих 
фрагментів, що 

становлять незначну 
частину навчального 

матеріалу 

Низький 
(рецептивно-
продуктивний

) 

1 - 34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом 
на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення 
окремих фактів, 

елементів, об'єктів 
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Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять 
визначає викладач.  

Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється шляхом 
виставлення в журналі обліку роботи викладача оцінок, отриманих 
студентом за кожний зарахований вид роботи, згідно із робочою програмою 
дисципліни.  

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основою для 
проведення модульних контрольних робіт і враховуються викладачем при 
визначенні підсумкової оцінки за модуль.  

Модульний (рубіжний) контроль – перевірка знань студентів після 
вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни 
(модуля). 

Модульний контроль проводиться за розкладом аудиторних занять за: 
тестами в електронному варіанті за рішенням кафедри;  
в письмовій формі за вирішенням ситуаційної задачі чи  практичного завдання.  

До модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які 
виконали індивідуальний навчальний план, тобто передбачені в 
конкретному змістовому модулі всі види навчальної роботи. 

Бал за модуль розраховується з урахуванням балів за поточний 
контроль і модульну контрольну роботу. 

Оцінювання поточного та модульного контролів здійснюється 
за 100 бальною шкалою з подальшим переведенням у національну шкалу та 
шкалу ECTS (табл.1.). 

Модуль, за який студент отримав від 0 до 59 балів із 100 можливих 
підлягає перездачі (один раз). Незадовільна оцінка за заліковий модуль не 
компенсується оцінкою за інший модуль. Перездача модулів з метою 
підвищення позитивної оцінки дозволяється 1 раз. 

 Підсумковий контроль – інтегроване оцінювання результатів навчання на 
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах за 
національною шкалою і шкалою ЄКТС, яке включає семестровий контроль 
та атестацію студента. З дисципліни «Комп’ютерні технології при 
геодезичних роботах» передбачено підсумковий контроль у вигляді іспиту в 
1-му семестрі.  

Іспит – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за 
семестр. Іспит проводиться у вигляді комп’ютерного тестування. При 
проведенні іспиту студенту випадає 100 тестових завдань із виборки 500. 
Кожне  тестове завдання має не менше 4-х варіантів відповіді. 

Для складання іспиту на навчальну групу виділяється дві академічні 
години (одна пара занять). Оцінювання  знань студента здійснює комп’ютер.  
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В Університеті передбачена накопичувальна система оцінювання 
знань студентів при семестровому контролі, з якого передбачено іспит. Бал 
за дисципліну (підсумковий бал за іспит), з якої передбачено іспит, 
виставляється за результатами балів модульного контролю та балів, 
отриманих безпосередньо  на іспиті. (як сума балів) 

Бал за модульний контроль, який був отриманий за 100-бальною 
системою множиться на ваговий коефіцієнт 0,7 і бал за іспит, який був 
отриманий за 100-бальною системою множиться на ваговий коефіцієнт 0,3 і 
виставляється у екзаменаційну відомість, після чого ці два значення 
сумують. 

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу 
дисципліни дорівнює 100 балів, при цьому за модульний контроль – не 
більше 70 балів та за іспит – не більше 30 балів. 

Іспит зараховується, якщо студент отримав за підсумковий бал за 
іспит не менше 60-ти балів із 100 можливих. Якщо студент не з’явився на 
іспит без поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу 
скласти іспит і має заборгованість з цієї дисципліни.  

Повторна перездача академічної заборгованості допускається два рази з 
дисципліни комісії, призначеною деканатом факультету 

 
8.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
1. Програмне забезпечення: Digitals; Gis 6;  Arc Gis 9,3;  AutoCad 2012;  

Easy Trace 9,3 РRО; Office 2003;  Open Office 1.0;  XNView; Windows 7; Windows 
XP. 

2. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни «Комп’ютерні технології при геодезичних роботах» для студентів 
денної та заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» - 
Одеса, ОДАУ, 2018. 

3. Цифрові планово-картографічні матеріали для виконання лабораторних 
робіт. 

4. Фонд тестових завдань 
  

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Геоінформаційні системи в науках про Землю : монографія / В. І. Зацерковний, 
І. В. Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 
510 с. 

2. Варламов А. А. Земельный кадастр. Т.6. Географические и земельные 
информационные системы. / А. А. Варламов, С. А. Гальченко – М. : Колос С, 
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2006. – 400 с. 
3. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка : посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. / Л. М. Дибкова – К. : ВЦ „Академія”, 2002. 
4. Іщук О. О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : навчальний посібник / За 

ред. акад. Д. М. Гродзинського. / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Е. Кошляков – 
К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 200 с. 

5. Самойленко В. М. Основи геоінформаційних систем. Методологія : 
навчальний посібник. / В. М. Самойленко – К. : Ніка-Центр, 2003. – 276 с. 

6. Світличний О. О. Основи геоінформатики : навч. посібник / О. О. Світличний, 
С. В. Плотницький. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с. 

7. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. – 256 с.  

8. Мороз О. І. Геодезичні прилади / О. І. Мороз, І. С. Тревого, Т. Г. Шевченко. – 
Львів : Вид-во Нац. ун-ту ―Львівська політехніка‖, 2006. – 464 с.  

9. Тревого І. Аналіз програмного забезпечення для опрацювання геодезичних 
вимірів електронних тахеометрів / І. Тревого, М. Гур’єва // Сучасні досягнення 
геодезичної науки і виробництва : зб. наук. пр.– Львів, 2012. – Вип.1 (23). – С. 
159–161.  

10. Світличний О. Основи геоінформатики : навч. посіб. / О. О. Світличний, С. В. 
Плотницький ; за заг. ред. О. О. Світличного. – Суми : Унів. кн., 2006. – 295 с.  

Додаткова 
11. Лихогруд М. Г. Концепція створення автоматизованої системи державного 

земельного кадастру. // Інженерна геодезія. Науково-технічний збірник. Випуск 
44. – Київ, 2000, с.53-57. 
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