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ВСТУП 

В Донецькому національному технічному університеті ведеться підготовка 
студентів на гірничому факультеті денної та заочної  форм навчання випускників 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за спеціальністю, що відносить-
ся до галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Такі особи можуть приймати 
участь при вступі на 1-й курс скороченої форми навчання за напрямом підготов-
ки 193 – «Геодезія та землеустрій» за рахунок юридичних та фізичних осіб. 

Термін навчання складає 2 роки 10 місяців. 
Бакалавр за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є фахівцем з геоінфо-

рмаційних систем, топографії, геодезичного приладознавства, кадастру, аерофо-
тозйомочних робіт, технології створення карт і планів для різних галузей еконо-
міки. 

Випускники знають: геодезію в повному обсязі; геодезичні прилади та ви-
мірювання, математичну обробку геодезичних вимірів; картографію; вищу гео-
дезію; супутникову геодезію; фотограмметрію та дистанційне зондування; геоі-
нформаційні системи та бази геопросторових даних; містобудування; землеробс-
тво та ґрунтознавство; землевпорядні вишукування та проектування; земельне 
право; планування землевпорядних робіт; економіку нерухомості, землекористу-
вання та землеустрою,  

Випускники вміють: виконувати роботи з топографо-геодезичного забез-
печення зображення поверхні Землі; проводити спеціальні геодезичні вимірю-
вання при експлуатації поверхні надр Землі; створювати державні геодезичні 
мережі; проводити картографічні і топографічні знімання; здійснювати геодези-
чне забезпечення інженерно-пошукових, проектних та різного роду будівельних 
робіт; виконувати роботи з роздержавлення, приватизації та інвентаризації зе-
мель, ведення державного земельного та містобудівного кадастрів, реєстрації зе-
млеволодінь, грошової оцінки земель; проектувати, розробляти та експлуатувати 
геоінформаційні системи засобами і методами геодезії, картографії, фотограмме-
трії, дистанційного зондування; формувати бази та банки даних за допомогою 
досконалих програмних засобів та комп’ютерної техніки. 

На 1-ий курс прискореної  форми навчання мають право вступати випуск-
ники вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за спеціальністю, що не відносить-
ся до спеціальності «Геодезія та землеустрій», при умові складання фахового 
вступного випробування. 

Фахове вступне випробування включає навчальну програму за дисциплі-
нами "Вища математика","Фізика", "Інформатика",   "Основи геодезії", "Топо-
графічне та землевпорядівне креслення",  питання з яких до підготовки для скла-
дання іспиту приведено нижче. Завдання фахового вступного випробування – 
перевірити необхідний обсяг знань студентів, які навчалися у вищих навчальних 
закладах І-ІІ рівня акредитації, для подальшого вивчення спеціальних дисциплін, 
зокрема "Геодезія", "Геодезичні прилади та вимірювання", "Математична оброб-
ка геодезичних вимірів", "Картографія", " Фотограмметрія та дистанційне зонду-



вання ", "Вища геодезія", "Земельне право", "Кадастр", "Геоінформаційні систе-
ми та бази даних", "Економіка землекористування та землеустрою", та ін. 

Розділ 1. Вища математика 
 

Тема 1. Лінійна алгебра. [1,2,3,9] 
Тема 1.1. Предмет та задачі дисципліни. Початок алгебри. Дійсні числа та 

дії над ними. Алгебраїчні перетворення. Рівняння з однією змінною: розв'язу-
вання лінійних, квадратних, біквадратних, ірраціональних, показникових, лога-
рифмічних рівнянь. Нерівності. 

Тема 1.2. Система лінійних рівнянь. Поняття про системи лінійних рів-
нянь. Розв'язок системи лінійних рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. 
Визначені і невизначені системи лінійних рівнянь. розв'язування систем рівнянь 
методом послідовного виключення невідомих (методом Гауса). 

Тема 1.3. Визначники. Визначники другого і третього порядків. Визначни-
ки n-го порядку. Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Роз-
кладання визначника за елементами рядка або стовпця. Способи обчислення ви-
значників. Правило Крамера розв'язування систем п лінійних рівнянь з п невідо-
мими. 

Тема 1.4. Матриці. Види матриць. Елементарні перетворення матриць. 
Ранг матриці. Теорема Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рів-
нянь. Системи однорідних рівнянь. Добуток матриці. Обернена матриця. Добу-
ток прямокутних матриць. Додавання матриць і множення матриць на число. Ро-
зв'язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. Матричне 
рівняння. 

Тема 2. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. [1,2,3,9] 
Тема 2.1. Вектори. Декартові координати вектора і точки. Приклади еко-

номічних задач, пов'язаних із використанням векторної алгебри та аналітичної 
геометрії. Координати на прямій. Координати на площині. Координати у просто-
рі. Лінійні операції з векторами в координатах. Координати точки поділу відріз-
ка. Координати вектора, що заданий двома точками. Ознака колінеарності двох 
векторів. Ознака компланарності трьох векторів. Властивості скалярного добут-
ку двох векторів. Вираз скалярного добутку через координати.  

Тема 2.2. Пряма на площині. Пряма як лінія першого порядку. Загальне рі-
вняння прямої. Дослідження неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у від-
різках на осях. Параметричні і канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що 
проходить через дві задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут 
між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох прямих. 
Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої. 

Тема 2.3. Площина у просторі. Площина як поверхня першого порядку. За-
гальне рівняння площини. Дослідження неповного рівняння площини. Рівняння 
площини у відрізках на осях. Рівняння площини, що проходить через три задані 
точки. Кут між двома площинами. Умови перпендикулярності і паралельності 
двох площин. Нормальне рівняння площини. Відстань від точки до площини. 

Тема 2.4. Пряма у просторі. Канонічні рівняння прямої, що проходить че-
рез дві задані точки. Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і пара-



лельності двох прямих. Кут між прямою і площиною. Умови паралельності та 
перпендикулярності прямої і площини. 

Тема 2.5. Лінії другого порядку. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпер-
бола. Асимптоти гіперболи. Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослі-
дження форми параболи. Ексцентриситет лінії другого порядку. Директриси лі-
ній другого порядку. 

Тема 3. Вступ до математичного аналізу.  [1,2,3,9] 
Тема 3.1. Функція однієї змінної. Поняття функції. Способи задавання фу-

нкції. Область визначення та область значень функції. Властивості функцій: об-
меженість і необмеженість, зростання и спадання функції, парність і непарність, 
періодичність. Геометричне зображення функції. Класифікація функцій. Елемен-
тарні функцій та їх графіки. Поняття оберненої функції. Обернені тригонометри-
чні функції. Суперпозиція функцій.  

Тема 3.2. Границя функції однієї змінної. Числова послідовність. Означен-
ня границі послідовності. Нескінченно малі величини. Нескінченно великі вели-
чини. Зв'язок між нескінченно малими та нескінченно великими величинами. 
Означення границі функції. Односторонні границі. Властивості функцій, що ма-
ють скінченні границі. Граничні переходи у рівностях і нерівностях. Леми про 
нескінченно малі величини. Арифметичні операції над функціями, що мають 

скінченні границі.  Границя  функції  sin x

x
  при х→0.  Невизначені вирази. Гра-

ниця монотонної функції. Число е. Натуральні логарифми.  
Тема 3.3. Неперервність функції однієї змінної. Означення неперервності 

функції в точці. Неперервність функції на відрізку. Арифметичні операції над 
неперервними функціями. Класифікація розривів. Властивості неперервних фун-
кцій. Неперервність елементарних функцій. 

Тема 4. Диференціальне числення функції однієї змінної. [1,2,3,5,9] 
Тема 4.1. Похідна функції однієї змінної. Означення похідної. Геометрич-

ний, механічний зміст похідної. Похідні елементарних функцій. Похідна оберне-
ної функції. Таблиця похідних. Правила обчислення похідних. Похідна складної 
функції. Односторонні похідні. Похідні вищих порядків. 

Тема 4.2. Диференціал функції однієї змінної. Визначення диференціалу. 
Диференціал суми, добутку і частки. Інваріантність форми першого диференціа-
лу. Диференціали вищих порядків. Застосування диференціалу до наближених 
обчислень. Основні теореми диференціального числення. Теореми Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. 

Тема. 4.3. Дослідження функції за допомогою похідних. Умова сталості 
функції. Умови зростання та спадання функції на проміжку. Максимум і мінімум 
функції. Необхідні та достатні умови екстремуму функції. Опуклість та увігну-
тість графіка функції, точки перетину, асимптоти графіка функції. Загальна схе-
ма побудови графіка функції. 
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Розділ 2. Фізика 

 
Тема 1. Вступ. [1-10] 
Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті 

людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експери-
мент. Вимірювання. Похибки вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізич-
них величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних 
одиниць. Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. Дії з векто-
рами. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови. 

Тема 2. Механіка. [1-10]. 
Тема 2.1. Кінематика. Механічний рух та його види. Основна задача меха-

ніки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. 
Система відліку. Способи вимірювання довжини і часу. Відносність механічного 
руху. Траєкторія руху.  

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рі-
вняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. Графі-
ки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного 
руху. 

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. 
Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях 
тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінема-
тичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху. 

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час 
вільного падіння тіл.  

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова частота. 
Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух 
матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. 

Тема 2.2. Динаміка 
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. 

Додавання сил. 



Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. 
Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон 
Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.  

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. 
Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух ті-
ла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. 

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонав-
тики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. 
Корольов та ін.). 

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль 
Юнга. 

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. 
Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рі-

вноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння. 
Тема 2.3.  Закони збереження в механіці 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух.  
Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціа-

льна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в механі-
чних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно 
пружний удар двох тіл. 

Тема 2.4.  Механічні коливання й хвилі 
Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармо-

нічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних 
коливань. Фаза коливань.  

Математичний маятник.  Період коливань математичного маятника. Пру-
жинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань 
математичного й пружинного маятників.  

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколи-
вання.) 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та 
поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. 

Тема 2.5.  Релятивістська механіка 
Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії 

відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. 
Відносність довжини і часу. 

Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енер-
гії 

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивіст-
ської механіки.  

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль 
механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських 
учених у розвиток механіки. 

Тема 3. Молекулярна  фізика  і  термодинаміка. [1-10]. 
Тема 3.1. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 



Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її 
дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. 
Молярна маса. Стала Авоґадро. 

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна. 
Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-

молекулярного вчення про будову речовини.  
Модель ідеального газу. Газові закони. Тиск газу. Основне рівняння моле-

кулярно-кінетичної теорії ідеального газу.  
Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопро-

цеси. Зрідження газів, їх отримання і використання. 
Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння. Во-

логість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря. 
Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні яви-

ща. 
Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія 

кристалів. (Утворення кристалів у природі.) Рідкі кристали та їхні властивості. 
Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. 
(Наноматеріали.) 

Тема 3.2. Основи термодинаміки. 
Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення те-

плових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи вимірювання 
температури. 

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота 
й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність. Перший 
закон термодинаміки. Адіабатний процес. 

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. Двигун внутрішнього 
згоряння. Дизель. Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.  

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використан-
ням теплових машин і двигунів. 

Тема 4. Електродинаміка. [1-10]. 
Тема 4.1. Електричне поле. 
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електрич-

ного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів.  
Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелект-

рики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність 
речовини. Вплив електричного поля на живі організми. 

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. 
Потенціал електричного поля.  

Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею 
потенціалів.  

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсато-
рів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конден-
саторів у техніці. 

Тема 4.2. Електричний струм. 
Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного 

струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричні кола з 



послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та потужність елект-
ричного струму. Теплова дія струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з 
електричними пристроями. 

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його 
використання. 

Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми). 
Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова прові-

дності напівпровідників. 
Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпро-

відниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування. 
Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. 

Електронно-променева трубка.  
Тема 4.3. Електромагнітне поле. 
Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магні-

тне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція ма-
гнітного поля. Потік магнітної індукції.  

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія магнітного 
поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, що діє на пря-
мокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна. 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування 
магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на 
живі організми. 

Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного стру-
му. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктив-
ність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. 

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний 
струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення 
напруги і сили струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання 
енергії електричного струму.  

Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електро-
магнітного поля. 

Тема 4.4. Електромагнітні коливання і хвилі. 
Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливаль-

ному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагніт-
них гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. Перетворення 
енергії в коливальному контурі. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.  

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца. Швид-
кість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромаг-
нітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. 

Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного 
зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супу-
тникове телебачення. 

Тема 4.5. Хвильова і квантова оптика. 
Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середо-

вищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання 
світла. Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзер-



кал. Застосування дзеркал. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показ-
ник заломлення. Повне відбивання світла. Волоконна оптика. Лінзи. Побудова 
зображень, одержаних за допомогою лінз.  Кут зору. Оптичні прилади та їх за-
стосування. 

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерфе-
ренція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. Поняття 
про голографію. 

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від 
щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка.  

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр 
світла.  Спектроскоп.  

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Одержання поляризо-
ваного світла. 

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала 
Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рів-
няння фотоефекту. Застосування фотоефекту.  

Люмінесценція. Фотохімічна дія світла. 
Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генерато-

рів. 
Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 
Тема 5.  Атомна і ядерна фізика. [1-10]. 
Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М. Бора. 

Досліди Д. Франка і Г. Герца. Енергетичні стани атома.  
Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спе-

ктри. Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського випроміню-
вання в науці, техніці, медицині, на виробництві. Спектральний аналіз та його 
застосування.  

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання. 
Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізото-

пи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних 
сил у забезпеченні стійкості ядер. 

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект 
мас. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. 
Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна 
енергетика та екологія. 

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного 
випромінювання. Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду. Отриман-
ня і застосування радіонуклідів. 

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випроміню-
вання. 

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. 
(Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.  

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова 
природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному 
розвитку. 



Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження бу-
дови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології. 
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Розділ 3. Інформатика 
 

Тема 1. Комп’ютер, призначення і функції основних складових 
комп’ютера. [1-4]. 



Тема 2. Види пам`яті комп`ютера. Види пристроїв вводу-виводу даних. [1-
4]. 

Тема 3. Операційна система, її призначення та основні функції. [1-4]. 
Тема 4. Інформація, форми подання інформації в компютері. [1-4]. 
Тема 5. Дискретизація інформації. Кодування інформації. [1-4]. 
Тема 6. Електронні таблиці, їх призначення та основні функції. [1-4]. 
Тема 7. Системи числення. Подання чисел в пам'яті комп'ютера. [1-4]. 
Тема 8. Виконання базових арифметичних операцій у двійковій системі 

чис-лення. [1-4]. 
Тема 9. Операції математичної логіки. [1-4]. 
Тема 10. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. [5, 6]. 
Тема 11. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів. [5, 6]. 
Тема 12. Алгоритмічні мови. Програма і мови програмування. [5, 6]. 
Тема 13. Структура програми. Типи даних. Вирази. [5, 6]. 
Тема 14. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виве-

дення. [5, 6]. 
Тема 15. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. 

[5, 6]. 
Перелік рекомендованої літератури 

1. Каймин В.А. Информатика / В.А. Каймин. - 6-е изд. - М.: Инфра-М, 
2010. - 284 с. 

2. Руденко В. Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс информа-
тики / Под ред. Мадзигона В. Н. – К.: Феникс, 2000. – 368 с. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. – 246 с. 

4. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної 
підготовки. — Київ: Видавнича група BHV, 2009 — 400 с. 

5. Ковалюк Т.В. Основи програмування. -  К.: BHV, 2005. - 400с. 
6. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування. – Львів.: «Маг-

нолія».- 2016. – 400 с. 
 

Розділ 4. Топографічне та землевпорядне креслення  
 
Тема 1. Правила і способи топографічного креслення. [1, 3]. 
Креслення олівцем, пером. Основні та допоміжні роботи. Побудова прямих 

та похилих рамок та сіток. Креслення ліній способом нарощування. Способи 
графічного рішення деяких геометричних задач.  

Тема 2. Картографічні шрифти. [2, 4, 5]. 
Призначення написів на топографічних планах. Класифікація топографіч-

них та картографічних шрифтів. Прийоми та правила побудови букв та слів. То-
пографічний напівжирний шрифт – Т-132. Шрифт БСАМ курсив мало контраст-
ний – Бм-431.  

Тема 3. Умовні знаки на кресленнях. [6, 7, 8]. 
Поняття про умовні знаки і їх призначення. Топографічні та землевпорядні 

умовні знаки. Класифікація умовних знаків, техніка їх накреслення. Методи за-



фарбовування олівцями, акварельними фарбами та тушшю. Техніка фарбування 
планів та карт.  

Тема 4. Накреслювання топографічних планів і карт. [6, 7, 8]. 
Креслення та оформлення плану теодолітної зйомки. Польове креслення. 

Підготовка планшету. Креслення на аерофотознімках. Креслення повздовжнього 
профілю.  

Тема 5. Оформлення землевпорядних планів. [1, 3, 4]. 
Оформлення планів землеволодіння та землекористування. Оформлення 

проекту внутрішньогосподарського землеустрою. Оформлення проекту плану-
вання та забудови. Оформлення тематичних земельно-кадастрових карт та схем 
землеустрою.  

Перелік рекомендованої літератури 
1. Суботський В.П. , Соколова В.В. Топографічне і землевпорядне кре-

слення. К. : Аграрна освіта, 2010 – 177с. 
2. Раклов В.П.,  Федорченко М.В., Яковлева Т.Я. Инженерная графика. 

– М: КолоС, 2005 – 304 с. 
3. Федорченко М.В., Раклов В.П. Землеустроительное черчение. М. 

Недра, 1991 – 336с.  
4. Шулейкин А. С. Топографическое и землеустроительное черчение.– 

М.: Недра, 1975.– 224 с.  
5. Лебедев П.Е. Топографическое черчение / П.Е. Лебедев. – М.: Недра, 

1987. – 382 с. 
6. Лосяков Н.Н. Топографическое черчение: учебник для вузов. / Н.Н. 

Лосяков, П.А. Скворцов, А.В. Каменецкий. – М.: Недра, 1986. – 325 с. 
7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 

1:500. М. Недра, 1989 - 286 с.  
8. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000.– М.: 

Недра,1988.– 143 с. 
 

Розділ 5. Основи геодезії  
 
Тема 1. Структура та предмет вивчення геодезії. Значення геодезії для еко-

логічних досліджень. [1, 3]. 
Геодезія як наука та її складові. Предмет і завдання геодезії. Значення гео-

дезії в процесі екологічних досліджень.   
Тема 2. Форма та розміри Землі. [1, 3, 5]. 
Поняття про рівневу поверхню. Властивості рівневої поверхні. Геоїд, еліп-

соїд обертання і схилення прямовисної. Еліпсоїд Красовського та його парамет-
ри. Референц-еліпсоїди та геоцентричні еліпсоїди.  

Тема 3. Системи координат у геодезії та топографії. Висота точки. [1, 3, 4, 
5]. 

Координати як спосіб визначення положення точки на фізичній поверхні 
Землі. Система географічних координат. Системи прямокутних координат: прос-
торова, плоска для обмежених за площею ділянок та плоска у картографічній 
проек-ції Гаусса-Крюгера. Полярна система координат.  



Зв’язок полярної та прямокутної систем координат (пряма і обернена зада-
чі геодезії). Висота точки.  

Тема 4. Кути напрямів та зв’язок між ними. [1, 3, 5]. 
 Вихідні напрями для вимірювання кутів орієнтування. Прямі та зворотні 

кути напрямів. Географічний (дійсний) та магнітний азимути, магнітне схилення. 
Зближення географічних меридіанів та зближення меридіанів гауссівське. Дире-
кційний кут і його зв’язок з азимутами. Румби та їхній зв’язок з азимутами (або 
дирекційним кутом).  

Тема 5. Розграфлення і номенклатура топографічних карт. [1, 3, 5]. 
Суть розграфлення і номенклатури. Принципи розграфлення та складання 

номенклатури топографічних карт. Колони та пояси (ряди) топографічних карт 
мільйонного масштабу. Розграфлення і номенклатура карт масштабів 1:500 000 – 
1:5 000). Розміри топографічних карт різних масштабів.  

Тема 6. Відображення рельєфу на топографічних картах. [1, 3, 5, 6]. 
Класифікація форм рельєфу за положенням відносно лінії горизонту (пози-

тивні і негативні), за розмірами (мікро, мезо- і макроформи) і за походженням. 
Позитивні і негативні форми рельєфу. Головні орографічні ліній. Спосіб ізоліній 
для відображення рельєфу на топографічних картах.  

Властивості горизонталей. Зв’язок між закладенням та стрімкістю схилу.  
Тема 7. Типи геодезичних вимірювань на місцевості. Вимірювання відста-

ней. [1, 3, 5, 6, 7]. 
Лінійні, кутові вимірювання і нівелювання. Головні види топографічних 

ро-біт на місцевості. Технічні засоби та методика вимірювання відстаней без-
поcереднім способом. Посередній спосіб вимірювання відстані. Принцип роботи 
оптичних віддалемірів. Поправка за нахил лінії.  

Тема 8. Кутові вимірювання на місцевості. [1, 3, 5, 6, 7]. 
 Принцип вимірювання теодолітом кутів на місцевості. Порядок вимірю-

вання горизонтальних кутів (спосіб прийомів і спосіб кругових прийомів). Тео-
долітна зйомка місцевості, її призначення, масштаби робіт та головні вимоги. 
Теодолітні ходи. Способи знімання ситуації.  

Тема  9.  Вимірювання  перевищень  (нівелювання).  Призна-
чення  та  види нівелювання. Суть та способи геометричного нівелюван-
ня. Просте та послідовне геометричне нівелювання. Тригонометричне нівелю-
вання. Ватерпасування. Суть та робочі формули барометричного і гідростатич-
ного нівелювання.   
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Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

 
При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
  
 
Форма 1: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

  
  
 
Форма 2: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

  
  
 
Форма 3: 

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

  
  
 
 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності 

від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

 відмінно   
 добре  
 задовільно  
 незадовільно   

 
 
 
 
 

Голова комісії із проведення 
фахових вступних випробувань за  



спеціальністю 
_________________________________,  
звання, ступінь, посада.                             ПІБ  
 


