


2 

 

Програма фахового вступного іспиту для здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»  за спорідненими 

спеціальностями на освітньо-професійну програму «Геодезія та землеустрій»  

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань  19 «Архітектура та 

будівництво», розроблена: 

- доктором географічних наук, професором Михайлюком В.І.,  

- кандидатом економічних наук, доцентом Малащук О.С.,  

- кандидатом військових наук, доцентом Александровським І.Р., 

- кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Власовою О.Ю. 
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ВСТУП 

До участі в конкурсі на навчання здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за спорідненими 

спеціальностями на освітньо-професійну програму «Геодезія та землеустрій»  

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», допускаються особи, які 

успішно пройшли додаткове вступне випробування (співбесіду) та мають 

документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста однієї із спеціальностей: 

1.  Галузь знань  19 «Архітектура та будівництво» ( 0601 

«Будівництво та архітектура») спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» (5.06010101  «Будівництво та експлуатація будівель i 

споруд», 5.06010103 «Будівництво гідротехнічних споруд»,  5.06010104 

«Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення», 5.06010109 

«Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів», 

5.06010110  «Будівництво мостів та інших штучних споруд», 5.06010302 

«Будівництво, обслуговування і ремонт  гідромеліоративних споруд»). 

2. Галузь знань 18 «Виробництво та технології» (0503 «Розробка 

корисних копалин») спеціальності 184 «Гірництво»  (5.05030101 «Відкрита 

розробка корисних копалин», 5.05030102 «Підземна розробка корисних 

копалин», 5.05030104 «Шахтне і підземне будівництво», 5.05030105 

«Маркшейдерська справа»). 

3. Галузь знань 10 «Природничі науки» (0401 «Природничі науки») 

спеціальності 103 «Науки про землю» (5.04010301 «Пошук та розвідка 

геологічними методами», 5.04010302 «Пошук та розвідка геофізичними 

методами», 5.04010303 «Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-

геологічними методами», 5.04010501 «Метеорологічні та гідрологічні 

спостереження»). 

 

 

 



5 

 

Мета вступного випробування – перевірка відповідності знань, 

умінь та навичок абітурієнтів програмним вимогам, з’ясування 

компетентності та оцінка ступеня підготовленості вступників для отримання 

першого (бакалаврського) рівня. 

Вступник повинен володіти сукупністю видів діяльності, які 

передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра за 

професійним напрямом 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 

“Геодезія та землеустрій”. 

Вступник повинен виявити базові знання з теорії та практики 

дисципліни, що виносяться на вступне випробування,  а саме геодезії.  
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1. БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ 

 

1. Основні поняття геодезії.  

2. Поняття про форму і розміри Землі. 

3.  Рівнева поверхня.  

4.  Елементи вимірів на земній поверхні.  

5. Абсолютні і відносні висоти точок місцевості. 

6.   Масштаби карт і планів.  Види масштабів. Точність масштабу.  

7. Карта, план, профіль.  

8. Системи координат в геодезії.   

9. Геодезична (географічна) система координат. 

10.  Прямокутна система координат.  

11. Номенклатура топографічних карт. 

12.  Координатні сітки карт.  

13.  Орієнтування ліній на місцевості.  

14. Дійсний  (істинний) і магнітний азимути. Схилення магнітної стрічки. 

15.  Дирекційні кути. Зближення меридіанів.  

16. Румби.  

17. Визначення географічних координат точки по  карті. 

18. Визначення прямокутних координат точки по карті (плану). 

19. Визначення по карті дирекцій них кутів ліній місцевості. 

20. Умовні знаки топографічних карт та планів.  

21. Зображення рельєфу на планах і картах.  

22. Основні форми рельєфу. 

23.  Стрімкість схилу. Ухил місцевості. 

24. Визначення висот горизонталей та точок на карті. 

25. Побудова профілю лінії місцевості. 

26. Визначення меж водозбірної площі. 

27. Суть і рішення прямої геодезичної задачі.  

28. Суть і рішення оберненої геодезичної задачі. 
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29.  Аналітичний спосіб визначення площ.  

30. Графічний спосіб визначення площ.  

31. Механічний спосіб визначення площ.  

32. Класифікація теодолітів за конструкцією. 

33.  Класифікація теодолітів за точністю. 

34. Класифікація теодолітів  за призначенням. 

35. Особливості конструкцій електронних теодолітів та тахеометрів. 

36. Будова теодоліта технічної точності (типу Т-30, 2Т-30). 

37. Повірки теодоліта технічної точності. 

38.  Лінійні вимірювання.  

39. Методика вимірювання горизонтальних кутів.  

40. Методика вимірювання кутів нахилу. Місце нуля.  

41. Основні принципи організації геодезичних робіт.  

42. Теодолітні ходи.  

43. Загальні положення (засади) і особливості розбудови теодолітних 

ходів.  

44. Поняття про знімання місцевості.  

45. Суть теодолітного знімання.  

46. Знімання ситуації способом перпендикулярів.  

47. Полярний спосіб знімання ситуації.  

48. Знімання ситуації способом кутової засічки.  

49. Знімання ситуації способом лінійної засічки.  

50. Знімання ситуації способами створів та обходу.  

51. Зміст та порядок виконання камеральних робіт при теодолітному 

зніманні.  

52. Обробка кутів теодолітного ходу. 

53.  Визначення дирекційних кутів і румбів замкнутого ходу. 

54.  Визначення та ув’язка приростків координат.   

55. Вирахування координат точок.  

56. Особливості виконання обробки розімкнутого  (діагонального) ходу.  
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57. Побудова планів теодолітного знімання.  

58. Побудова координатної сітки. Нанесення точок на план за 

координатами. 

59. Види нівелювання.  

60. Суть і способи геометричного нівелювання.  

61. Суть тригонометричного нівелювання.  

62. Будова нівелірів типу Н-3 (НВ-1). 

63.  Класифікація нівелірів за точністю. 

64.  Повірки нівелірів.  

65. Технічне нівелювання.  

66. Нівелювання ІV класу.  

67. Обробка журналу геометричного нівелювання.  

68.  Нівелювання траси.  

69. Нівелювання поверхні по квадратах. 

70. Класифікація і методи побудови геодезичних мереж.  

71. Прилади для вимірювання кутів в мережах згущення.  

72. Вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів.  

73. Створення геодезичної мережі згущення методом тріангуляції.  

74. Створення геодезичних мереж згущення методом полігонометрії.  

75. Полігонометрія мереж згущення та її основні характеристики. 

76. Геодезичні знаки і центри.  

77. Лінійні вимірювання в розрядній полігонометрії. 

78.  Визначення елементів приведення. 

79.  Теорія помилок вимірів, її зв’язок з теорією ймовірностей.  

80. Помилки вимірів і їх класифікація.  

81. Властивості випадкових помилок. 

82.  Критерії оцінки точності геодезичних вимірів.  

83. Врівноваження полігонометричних ходів  1 і 2 розрядів.  

84. Спрощене врівноваження тріангуляційних мереж. 

85. Висотні геодезичні мережі.  
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86. Загальні відомості про геометричне нівелювання ІІІ і ІV класів. 

87. Врівноваження нівелірних мереж ІV класу.  

88. Проектування топографо-геодезичних робіт.  

89. Великомасштабне топографічне знімання.  

90.  Визначення координат пунктів знімальної мережі засічками. 

91.  Технічне і тригонометричне нівелювання для створення знімальної 

основи топографічного знімання.  

92. Суть та сфера застосування  тахеометричного знімання.  

93. Номограмні тахеометрии та електронні тахеометри.  

94. Тахеометричне знімання ситуації і рельєфу місцевості.  

95. Камеральна обробка тахеометричного знімання. 

96.  Автоматизація процесів наземних топографо-геодезичних робіт. 

97. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність. 

98. Об’єкти та суб’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

99. Основні вимоги до професійної підготовки та кадрового забезпечення у 

сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

100. Нормативно-технічна документація в галузі топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності. 
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2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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3. Геодезія. Частина перша: Підручник. з-тє вид., виправл. та доп. / [за заг. 

ред. Могильного С.Г. і Гавриленка Ю.М.]. – Донецьк: Технопарк ДонНТУ 

«УНІТЕХ», 2009. – 514 с. 

4. Інструкція з топографічних знімань для масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500.  ГКНТА-2.04-02-98. –  К.: Головне  управління геодезії, картографії  

та кадастру України, 1999. – 156 с. 

5. Маслов А.В.  Геодезия. Учебник / Маслов А.В., Гордєєв А.В.,                   

Батраков Ю.Г. – М.: Колос С, 2006. – 598 с. 

6. Новак Б.І. Геодезія: Підручник, 2-ге вид. переробл. та доповн./ Новак Б.І., 

Порицький Г.О., Рафальська Л.П. – К.: Арістей, 2008. – 284 с. 

7. Островський А.Л. Геодезія. Частина перша. Топографія: навч. посібник/ 

Островський А.Л., Мороз О.І., Тартачинська З.Р., Гарасимчук І.Ф. – 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 440 с. 

8. Шевченко Т.С. Геодезичні прилади: Підручник, 2-ге вид. переробл. та 

доповн. / Шевченко Т.С., Мороз О.І., Тревого І.С. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 484 с. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Перелік тестових питань для вступного фахового випробування для 

здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст»  за спорідненими спеціальностями на освітньо-професійну 

програму «Геодезія та землеустрій»  спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» галузі знань  19 «Архітектура та будівництво», складений 

згідно «Освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста» 

однієї із спеціальностей: 

1.  .  Галузь знань  19 «Архітектура та будівництво» ( 0601 

«Будівництво та архітектура») спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» (5.06010101  «Будівництво та експлуатація будівель i 

споруд», 5.06010103 «Будівництво гідротехнічних споруд»,  5.06010104 

«Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення», 5.06010109 

«Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів», 

5.06010110  «Будівництво мостів та інших штучних споруд», 5.06010302 

«Будівництво, обслуговування і ремонт  гідромеліоративних споруд»). 

2. Галузь знань 18 «Виробництво та технології» (0503 «Розробка 

корисних копалин») спеціальності 184 «Гірництво»  (5.05030101 «Відкрита 

розробка корисних копалин», 5.05030102 «Підземна розробка корисних 

копалин», 5.05030104 «Шахтне і підземне будівництво», 5.05030105 

«Маркшейдерська справа»). 

3. Галузь знань 10 «Природничі науки» (0401 «Природничі науки») 

спеціальності 103 «Науки про землю» (5.04010301 «Пошук та розвідка 

геологічними методами», 5.04010302 «Пошук та розвідка геофізичними 

методами», 5.04010303 «Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-

геологічними методами», 5.04010501 «Метеорологічні та гідрологічні 

спостереження»). 

На фаховий вступний тестовий іспит виноситься перелік питань з 

геодезії, що формують систему компетенцій молодшого спеціаліста галузі 

знань 19 «Архітектура та будівництво». 
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Під час випробування вступнику пропонується виконати тестове 

завдання, яке включає питання теоретичного характеру, що відповідають 

базовій частині програми. Для вступних випробувань розроблено 3 варіанти 

тестових завдань по 50 тестових питань в кожному. На кожне тестове 

питання може бути одна або декілька правильних відповідей. Для кожного 

варіанту розроблені ключі правильних відповідей. Кожен екзаменаційний 

тест зброшуровується, в ньому вказується: № варіанту, тестові питання, 

варіанти відповідей і графа для відповідей абітурієнтом.  

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 

Тривалість фахового  вступного випробування 1,5 години (1,8 хвилини на 

одне тестове питання).  

Фахове вступне випробування оцінюється за 200 - бальною шкалою.  

При тестовому контролі застосовується така система оцінювання – за кожну 

правильну відповідь 2 бали, невірну – 0 балів. Максимальна кількість балів за 

всі правильні відповіді складає – 100 балів. Остаточна оцінка визначається за 

шкалою 100-200 балів додаванням до суми набраних балів за правильні 

відповіді числа 100 (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1.                Критерій оцінювання фахового іспиту  

 

Кількість 

 вірних відповідей 

для 50 питань 

Оцінювання по 

шкалі 100-200 

балів 

Кількість 

 вірних 

відповідей для 

50 питань 

Оцінювання по 

шкалі 100-200 

балів 

0 100 26 152 

1 102 27 154 

2 104 28 156 

3 106 29 158 

4 108 30 160 

5 110 31 162 

6 112 32 164 

7 114 33 166 

8 116 34 168 

9 118 35 170 

10 120 36 172 

11 122 37 174 

12 124 38 176 

13 126 39 178 

14 128 40 180 

15 130 41 182 

16 132 42 184 

17 134 43 186 

18 136 44 188 

19 138 45 190 

20 140 46 192 

21 142 47 194 

22 144 48 196 

23 146 49 198 

24 148 50 200 

25 150   

 


