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АНОТАЦІЯ 

до програми фахового вступного випробування  

 

Тестові завдання для фахового вступного випробування повністю 

охоплюють матеріал курсу, вивчення якого передбачене типовими навчальними 

планами навчальних закладів, державним стандартом базової і повної середньої 

освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004 

р.). 

Тестові завдання складені таким чином, що потребують для свого 

розв'язання інтегрованих знань з дисциплін, навиків практичного використання 

теоретичного матеріалу. 

За змістом і складністю завдання можна вважати рівнозначними, вони не 

вимагають використання додаткової літератури.  

 

1. ГЕОДЕЗІЯ 

 

Геодезія — наука про методи визначення фігури і розмірів Землі, 

зображення земної поверхні на планах і картах і точних вимірювань на 

місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних завдань. 

 

Теорія похибок вимірювань. 

Сутність та види геодезичних вимірювань. Грубі, систематичні та 

випадкові похибки вимірювань. Задачі теорії похибок вимірювань: обчислення 

середнього значення результатів вимірювань, оцінка точності результатів 

вимірювань, і їхніх функцій. Деякі відомості з теорії ймовірностей.  

 

Рівноточні вимірювання. 
Властивості випадкових похибок вимірювань. Математична обробка 

результатів рівноточних вимірювань. Поправки рівноточних вимірювань та їхні 

властивості. Середнє арифметичне значення результатів вимірювань. Середні 

квадратичні похибки. 

 

Нерівноточні вимірювання 

Ваги нерівноточних вимірювань та їхні властивості. Ваги функцій 

виміряних величин. Математична обробка результатів нерівноточних 

вимірювань однієї тієї ж величини. Середнє вагове значення. Вага та середня 

квадратична похибка (СКП) середнього вагового. 

 

Обробка результатів нерівноточних вимірювань  
Поправки нерівноточних вимірювань. Оцінка точності нерівноточних 

вимірювань та середнього вагового за поправками. СКП одиниці визначеної за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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різницями подвійних нерівноточних лінійних вимірювань. Оцінка точності 

вимірювань кутів та перевищень за нев'язками в полігонах та ходах. 

Державна геодезична мережа, мережі згущення та знімальні мережі. 

Поняття про геодезичні мережі. Державна геодезична мережа. Методи 

побудови планових геодезичних мереж. Тріангуляція. Полігонометрія. 

Трилатерація. Геодезичні мережі згущення та знімальні мережі. Прив'язка 

пунктів геодезичних мереж. 

 

Теодоліти, які використовуються для побудови геодезичних мереж. 

Точні оптичні теодоліти. Будова точних теодолітів. Принцип роботи 

оптичного мікрометра. Повірки та основні дослідження теодолітів, які 

використовуються для побудови геодезичних мереж. 

Вимірювання кутів в геодезичних мережах згущення. 

Способи вимірювання горизонтальних кутів і напрямів. Спосіб кругових 

прийомів. Спосіб повторень Журнали вимірювання кутів способами кругових 

прийомів та повторень. Визначення елементів приведення напрямів до центрів 

геодезичних пунктів. 

 

Картографічні проекції. Номенклатура аркушів топографічних карт. 

Умови зображення земного еліпсоїда на площині. Перспективні, конічні та 

циліндричні картографічні проекції. Рівнокутна поперечна циліндрична проекція 

Гаусса-Крюгера. Система розграфлення картографічної сітки. Перекриття зон. 

Номенклатура аркушів топографічних карт та планів. 

 

Прямокутні координати Гаусса-Крюгера. 

Масштаб зображення та спотворення довжин ліній у проекції Гаусса 

Вираження координат Гаусса через сферичні прямокутні координати. 

Редуціювання ліній на площину. Спотворення площ у проекції Гаусса. 

Прямокутні координати Гаусса- Крюгера. 

 

Математична обробка мереж згущення. Попередні обчислення. 

Мета попередньої обробки геодезичних мереж. Обчислення поправок за 

центрування та редукцію. Приведення виміряних напрямів до центрів пунктів. 

Складання схеми геодезичної мережі. Оцінка точності результатів вимірювань за 

нев'язками фігур. 

 

Математична обробка мереж згущення. Остаточні обчислення. 

Задачі урівнювання геодезичної мережі. Умовні рівняння. Поняття про 

корелатний спосіб зрівнювання. Спрощене зрівнювання найпростіших 

тріангуляційних мереж 2-го розряду. Центральна система. Первинні, вторинні та 

повна поправки. Геодезичний чотирикутник. 

 

Визначення додаткових пунктів. Передача координат з вершини знаку 

на землю 

Мета та методи визначення координат додаткових пунктів. Передача 

координат з вершини знаку на землю. Обчислення дирекційних кутів та довжин 
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базисів. Обчислення відстані до додаткового пункту та напряму на нього. 

Обчислення координат додаткового пункту. Оцінка точності. 

Визначення додаткових пунктів. Методи обчислення координат 

додаткових пунктів. 

Пряма засічка. Формули Юнга. Формули Гаусса. Контроль обчислень 

координат додаткових пунктів за формулами Юнга та Гаусса. Обернена засічка 

(задача Потенота). Формули Кнейссля, Контроль обчислень. Лінійна засічка 

електронними віддалемірами (променевий спосіб). 

 

Вирівнювання системи ходів знімальної мережі. Спосіб вузлових 

точок. 

Задачі вирівнювання геодезичних ходів. Способи вирівнювання. СПОСІБ 

середнього вагового. Вирівнювання системи нівелірних ходів з однією вузловою 

точкою. Вирівнювання системи теодолітних ходів з однією вузловою точкою. 

 

Вирівнювання системи ходів знімальної мережі. Спосіб послідовних 

наближень. 

Вирівнювання перевищень у нівелірній мережі. Нульові наближення. 

Перше й наступні наближення. Поправки. Обчислення висот. Вирівнювання 

системи теодолітних ходів. Вирівнювання кутів. Вирівнювання приростів 

координат. 

 

Вирівнювання системи ходів знімальної мережі. Спосіб "червоних 

чисел". 

Спосіб вирівнювання полігонів проф. Попова (спосіб червоних чисел). 

Вирівнювання нівелірної мережі. Поправки на окремі ланки полігону. Оцінка 

точності. Вирівнювання мережі теодолітних ходів. Поправки на кути. 

Вирівнювання приростів координат. 

 

Лінійні вимірювання в геодезичних мережах. Електромагнітні 

віддалеміри. 

Класифікація приладів, призначених для лінійних вимірювань у 

геодезичних мережах. Електромагнітні віддалеміри. Електромагнітні хвилі. 

Вимоги до електромагнітних хвиль. Принцип роботи електромагнітних 

віддалемірів. 

 

Лінійні вимірювання в геодезичних мережах. Радіо- та 

світловіддалеміри. 

Класифікація та принцип дії радіо- та світловіддалемірів. Радіохвилі. 

Світлові хвилі. Фіксація різниці фаз. Блок-схема геодезичного радіовіддалеміра. 

Принципова схема світлового віддалеміра. Обробка польових журналів. ВПЛИВ 

метеорологічних факторів на результати вимірювань. 
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Лінійні вимірювання в геодезичних мережах. Віддалеміри подвійного 

зображення. 

Принцип роботи оптичних віддалемірів подвійного зображення. Будова та 

конструктивні особливості. Віддалемірні рейки. Вимірювання довжин 

редукційним тахеометром ЯЕБТА 002. Шкалові мірні стрічки з додатковим 

обладнанням. 

 

2. ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР 

 

Вихідні поняття і загальні відомості про земельний кадастр 

Визначення поняття "кадастр", походження терміну та витоки кадастрової 

діяльності. Формування фіскальної та юридичної функції кадастру. Смислове 

співвідношення понять "кадастр", "земельний кадастр", "державний земельний 

кадастр", "галузеві кадастри" 

 

Історичні витоки та розвиток земельного кадастру 

Античні і середньовічні кадастри. Європейські кадастри XIX століття. 

Міланський кадастр. Кадастр Наполеона. Прусський кадастр. Колишні кадастри 

на території СНД. Земська статистика. Чернігівський кадастр. Роботи 

В.В.Докучаєва і Нижегородський кадастр.Особливості розвитку земельного 

кадастру УРСР за періодами (пореволюційний, під час колективізації, у 50-70 

роках). 

 

Земельні ресурси як об'єкт державного земельного кадастру 

Земельний фонд України і його категорії як об'єкт державного земельного 

кадастру. Земельна ділянка як основна земельно-кадастрова одиниця. Угіддя як 

елемент державного земельного кадастру. Класифікація земельних угідь. 

Земельний фонд України у складі світових земельних ресурсів та стан його 

використання. 

 

Інформаційне забезпечення земельно-кадастрових даних 

Земельно-кадастрові дані. Методи їх одержання, аналізу і систематизації. 

Знімання і обстеження території при земельному кадастрі, їх зміст і порядок 

проведення. Основні статистичні методи, що використовуються при обробці і 

аналізі інформації. Текстові і планово-картографічні матеріали земельного 

кадастру.  

 

Облік кількості і якості земель 

Облік кількості земель, його структура в сучасних умовах. Завдання та 

наслідки реформування кількісного обліку земель. Земельно-облікові документи, 

їх зміст і форма. Первинний і поточний облік земель. Суб'єкти та об'єкти 

земельно-кадастрового обліку. Аналіз даних земельно-кадастрової звітності. 

Основні поняття про сучасні європейські підходи до обліку земель, співставлення 

їх форм із формами, що прийняті в Україні. 
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Облік якості земель зміст та періодичність. Аналіз сучасного стану і вимоги 

щодо зміни обліку на майбутнє. Особливості обліку земель у населених пунктах. 

 

Кадастрове зонування 

Кадастрова структуризація території. Необхідність просторової 

ідентифікації земельних об'єктів. Встановлення меж кадастрових зон та кварталів. 

Присвоєння кадастрових номерів. Сутність і загальні положення районування 

території для оцінки земель. Характеристика вихідної інформації для оцінки 

земель. Визначення місць обмежень щодо використання земель. 

 

Склад земельно-кадастрових відомостей і документів Склад земельно-

кадастрових відомостей і документів на місцевому (базовому) рівні, їх зміст. 

Склад земельно-кадастрових відомостей і документів на регіональному рівні, їх 

зміст. Склад земельно-кадастрових відомостей і документів на 

загальнодержавному рівні, їх зміст. 

 

Теоретичні основи застосування матеріалів земельного кадастру. 

Застосування земельно-кадастрових даних під час аналізу господарської 

діяльності. Виробництво сільськогосподарської продукції з врахуванням 

екологічної придатності земель. Застосування даних земельного кадастру в 

умовах перехідного періоду до ринкової економіки, під час складання проектів 

формування землеволодінь і землекористувань. Застосування даних земельного 

кадастру в адміністративному районі, області. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 

репродуктивної (не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 

відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 

завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 

може отримати за тестову частину становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 

(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 

компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 

розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 

випробування оцінюються за такими критеріями: 

 завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 

100 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою 

від 100 до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна  позитивна  оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 

вступне випробування складає  120  балів.  Особи,  які отримали на фаховому 

вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 

позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.  

 

 

Декан факультету  

«Агротехнологій та екології» 

 к. с-г. н., доцент                                                                         І.Є. Іванова 


