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1. Що вивчає наука геодезія? 

2. Фігура Землі.  

3. Що таке геоїд? 

4. Еліпсоїд Красовського (параметри). 

5. Що таке рівнева поверхня? 

6. Системи координат в геодезії? 

7. Географічна система координат. 

8. Географічна широта (визначення, які значення приймає) 

9. Географічна довгота (визначення, які значення приймає) 

10. Геодезична широта (визначення, які значення приймає) 

11. Геодезична довгота (визначення, які значення приймає) 

12. Прямокутна система координат в проекції Гауса-Крюгера 

13. Що приймається за вісь Х в прямокутній системі координат в проекції 

Гауса-Крюгера? 

14. Що приймається за вісь Y в прямокутній системі координат в проекції 

Гауса-Крюгера? 

15. Карта, план, профіль (визначення, відмінності). 

16. Масштаб.  

17. Масштаб карти (точність масштабу, розмір сітки квадратів на карті 

певного масштабу). 

18. Номенклатура карт (зони, розбивка на зони) 

19. Умовні знаки топографічних карт. 

20. Масштаб заложення. 

21. Зображення рельєфу (горизонталі, бергштрихи, переріз рельєфу). 

22. Державна геодезична мережа. Мережа згущення. (пункти державної 

мережі, геодезичні знаки) 

23. Нівелірна мережа (грунтові репери, стінні репери і марки). 



24. Орієнтування карти, орієнтування на місцевості. 

25. Кути орієнтування (істинний азимут, магнітний азимут, дирекційний кут, 

румб – визначення та які значення приймають). 

26. Зв’язок між азимутом і румбом. 

27. Висота точки (абсолютна висота, відносна висота, відмітка точки, 

перевищення). 

28. Геодезичні прилади (нівелір, теодоліт, їх призначення) 

29. Будова теодоліта (зорова труба, лімб, алідада, циліндричний рівень, 

підйомні гвинти, закріпні гвинти, навідні гвинти, призначення складових 

теодоліта). 

30. Шифр теодоліта, що позначається шифром теодоліта. 

31. Перевірки теодоліта (перевірка циліндричного рівня, друга перевірка 

теодоліта, колімаційна помилка). 

32. Будова нівеліра (зорова труба, круглий рівень, підйомні гвинти, навідні 

гвинти, елеваційний гвинт, циліндричний рівень при зоровій трубі 

нівеліра, призначення складових частин нівеліра). 

33. Шифр нівеліра, що позначається шифром нівеліра. 

34. Головна умова нівеліра. 

35. Перевірки нівеліра (перевірка круглого рівня, перевірка головної умови 

нівеліра). 

36. Елементи вимірів на місцевості (горизонтальний кут, кут нахилу, 

перевищення, горизонтальне проложення – визначення). 

37. Теодолітне знімання (суть знімання, які виміри виконують). 

38. Нівелювання (суть нівелювання, методи нівелювання). 


