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Дисциплiна "Геодезiя" 

1. Визначення положения точок земноi· поверхнi
Системи координат, якi застосовуються в reoдeзii": географiчнi i прямокутнi.

Зображення земноi" поверхнi на площинi. Заrальнi вiдомостi про зональну систему плоских 
прямокутних координат Гаусса - Крюгера. Висоти точок земно·i поверхнi: абсолютнi i 
вiдноснi. 

2. Масштаби
Поняття про масштаб. Види масштабiв: числовий, лiнiйний i поперечний. Побудова

масштабiв. Масштаби топографiчних планiв i карт. Точнiсть масштабiв. 

3. Орiснтування
Поняття про орiентування лiнiй мiсцевостi. Азимути прямий i зворотний. Зближення

меридiанiв. 
Дирекцiйний кут. Зв'язок помiж азимутом i дирекцiйним куrом. 
Поняття про земний магнетизм. Схилення магнiтно·i стрiлки. Магнiтний азимут. Зв'язок 

помiж азимутом, магнiтним азимутом i дирекцiйним кутом напрямку. Румби. 

4. Класифiкацiя i призначення топографiчних карт та планiв
Карта i план. Загально-географiчнi та тематичнi ·карти. Плани i карти: топографiчнi,

контурнi, мiськi, сiльськогосподарськi, лiсничi т� iншi. -;Цержавний· масштабний ряд 
топографiчних карт та планiв. 

5. Розграфлення та номенклатура
Мiжнародне розграфлення .та номенклатура аркушiв карт масштабу 1: 1 ООО ООО.

Розграфлення, розмiри i номенклатура аркушiв карт 'i планiп�масштабiв 1 :500 ООО, 1: 200 
ООО, 1: 100 ООО, 1 :50 ООО, 1: 25 ООО, 1: 1 О ООО, 
1: 5 ООО, 1: 2 ООО. Прямокутне розграфлення, розмiри аркушiв i номенклатура планiв 1: 5 
ООО, 1: 2 ООО, 1: 1 ООО, 1: 500. 

6. Координатна сiтка
Географiчна i прямокутна сiтки, зарамкове оформкення. Схема розташування

географiчного, осьового i магнiтноrо -меридiанiв. Визначення на картi геоrрафiчних i 
прямокутних координат точок, азимутiв i дирекцiйних кутiв напрямкiв. 

7. Умовнi знаки
Загальнi вимоги до зображення елемен1)в мiсцевостi на п:iпографiчнйх картаХ' i планах.

Умовнi знаки та 'ix класифiкацiя. Зображення на картах,,• i планах рiзних масштабiв 
населених пунктiв, промислових, сiльськоrосподарських i соцiально - культурних об'сктiв. 
шляхiв сполучення, лiнiй зв'язку, електромереж, пiдземних комунiкацiй, riдporpaфi"i, 
адмiнiстративних кордонiв i оrорож, рослинностi та rрунтiв. 

8. Рельеф i його зображення � ' · 2 
Основнi форми рельефу, його характернi лiнi·i, точки, форми i стрiмкiсть схилiв. 

Горизонталi та "ix властивостi. Висота перерiзу рельефу, закладення гори·зонtалей: Пi'д�1иси 
горизонталей, напiв горизонталi, бергштрихи. Зображення форм рельефу, якi не 
зображаються горизонталями. Визначення висот точок, стрiмкостi i форми схилiв. Графiк 
закладень, йога побудова i використання. 

9. Розв'язування задач на топографiчних картах.- ·ВюнаqеАня гмrрафiqних
координат кутiв рамок аркушiв карт i планiв, азимутiв i• дирекlfiйних к)"Гi13 напрямкiв, 
rеографiчних i прямокутних координат контурних точок i ·ix вiдмiток. Побудова лiнi"i з 
заданим ухилом. 
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КритерiУ оцiнювання вступного випробування 

за галуззю знань 19 Архiтектура та будiвництво 

спецiальнiсть 193 Геодезiя та землеустрiй 

за бакалаврським ступенем вищоУ освiти 

у Вiдокремленому структурному пiдроздiлi «Фаховий коледж 

iнформацiйних технологiй та землевпорядкування 

Нацiонального авiацiйного унiверситету» 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовiй формi за 

тестовою технолопею. Бiлет фахового вступного випробування мiстить 30 

завдань, чотирьох рiвнiв складностi за програмою фахового вступного 

випробування. 

Завдання першого ршня складностi передбачають вибiр правильного 

варiанта вiдповiдi iз наведених у бiлетi варiантiв вiдповiдi, з яких лише один 

правильний. Правильний на думку абiтурiента варiант вiдповiдi на завдання 

першого рiвня складностi абiтурiент обводить або пiдкреслюе. 

Завдання другого ршня складносп передбачають встановлення 

абiтурiентом статусу «правильний» / «неправильний» щодо наведених 

тверджень. Правильний на думку абiтурiента варiант вiдповiдi на завдання 

першого рiвня складностi абiтурiент позначае лiворуч вiд твердження 

вiдповiдними лiтерами «П» / «Н». 

Завдання третього рiвня передбачае розв' язування задачi з вибором 

правильного варiанта вiдповiдi iз наведених у бiлетi варiантiв вiдповiдi, з 

яких лише один правильний. Правильний на думку абiтурiента варiант 

вщповщ1 на завдання першого рiвня складностi абiтурiент обводить або 

шдкреслюе. 





Виконання абiтурiентами екзаменацiйного завдання повинно носити 

виключно самостiйний характер, за використання заборонених джерел 

(шпаргалок, засобiв зв'язку та iн ... ) абiтурiент знiмаеться з iспиту та одержуе 

О балiв. Абiтурiенти, якi набрали на фаховому вступному випробуваннi 

менше нiж 100 балiв, позбавляються права на участь у конкурсi. 

Схвалено на засiданнi Приймальної кoмiciї. 
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