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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР»
Джерела для створення географічних карт (збір, аналіз та оцінка). Типи
географічних карт та їх легенди. Порівняльна характеристика способів
картографічного зображення. Генералізація об’єктів різної локалізації.
Генералізація на загальногеографічних картах (на прикладі різних масштабів).
Класи проекцій, масштаби довжин, головні напрямки, види спотворень та
методи їх визначення. Проекції загальногеографічних та тематичних карт,
морських та аеронавігаційних карт. Класифікація картографічних проекцій.
Конічні проекції. Циліндричні проекції. Азимутальні проекції.
Основні поняття про якість цифрових карт та її оцінку. Вимоги до оцінки
якості цифрових карт. Структури баз даних для управління даними: ієрархічні,
мережні, реляційні бази даних. Вибір способу цифрування (переваги та недоліки
різних способів). Формати даних та їх основні характеристики. Внутрішні та
обмінні формати. Стандартні растрові та векторні формати, їх характеристики.
Векторна та растрова графіка при оформленні картографічних творів.
Розвиток, класифікація та проблеми вибору ГІС. Геоінформатика. Зв’язок
геоінформатики з іншими науками. Організація інформації в ГІС. Структури БД
(баз даних) та формати даних в ГІС. Геоінформаційне тематичне
картографування. ГІС як засіб прийняття рішень
Поняття про форму і розміри Землі. Проектування точок земної поверхні на
площину. Системи координат: горизонтна, географічна та геодезична. Плоскі
прямокутні та полярні координати. Поняття про висоти точок земної поверхні.
Поняття про масштаб та його види. Орієнтування ліній на місцевості та карті.
Одиниці мір, що вживаються в топографії та геодезії.
Математична основа топографічних карт: картографічна проекція,
геодезична основа, масштаб. Розграфлення та номенклатура карт. Умовні
позначення для зображення об’єктів місцевості та рельєфу на карті.
Оформлення топографічних планів та карт. Повнота, достовірність та точність
карт. Поняття про цифрову топографічну карту.
Гравітаційне поле Землі. Геоїд та квазігеоїд. Загально-земний еліпсоїд.
Задачі, які вирішуються за допомогою топографічних карт. Види нівелювання.
Визначення висот точок місцевості. Суть методів GPS, тріангуляції,
полігонометрії та трилатерації. Методи побудови знімальної геодезичної мережі.
Визначення площ (методи, прийоми та способи). Орієнтування ліній в геодезії і
топографії. Кути орієнтування. Обчислення координат точок розімкнутого
теодолітного ходу. Визначення координат точки прямою кутовою засічкою.
Визначення координат точки оберненою кутовою засічкою (розв’язання задачі
Потенота за точкою Коллінса).
Концепція геодезичної мережі України. Топографічні знімання місцевості.
Топографічні карти і плани (елементи, система умовних позначень, точність).
Вимірювання горизонтальних напрямків способом «кругових прийомів».
Фундаментальна геодезична мережа України як структурний підрозділ ДГМУ.
Обробка результатів лінійних вимірювань за різницями подвійних вимірів.

Корелатний спосіб (спосіб умовних рівнянь) вимірювання мереж.
Параметричний спосіб (спосіб необхідних невідомих) вимірювання геодезичних
мереж. Розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гаусса. Розв’язання задачі
найменших квадратів для розріджених систем лінійних рівнянь.
Види космічних знімань і їх характеристики. Особливості проходження
електромагнітного випромінювання крізь атмосферу Землі. Рівні оброблення
інформації дистанційного зондування. Технічні засоби аерокосмічного знімання.
Геометричне коригування знімків. Покращення якості зображення знімків. Види
та елементи орбіт штучних супутників Землі. Класифікації космічних знімків.
Уявлення про радіоелектронні методи вимірювання віддалей. Наземне
фототопографічне знімання. Види зміщень точок на знімках. Орієнтування
знімків на ЦФС «Дельта». Створення та редагування карт на ЦФС «Дельта».
Принципи фототріангуляції, її види. Елементи орієнтування аерокосмічних
знімків. Зв’язок координат знімка і місцевості. Точність фототопографічних
зйомок. Зв’язок координат горизонтального і нахиленого знімків. Методи
геодезичних GPS-спостережень.
Теоретичні основи землеустрою. Мета, характер і зміст землеустрою.
Основні поняття та визначення системи землеустрою в Україні. Суть, складові
та функції системи землеустрою. Склад і види землевпорядних робіт. Поняття
та зміст землевпорядного проектування. Землевпорядна документація. Методи
землевпорядного проектування. Землевпорядні роботи на загальнодержавному
та регіональному рівнях. Землеустрій у системі суспільного виробництва.
Особливості становлення земельного кадастру і його сучасні аспекти.
Сутність кадастрового процесу, його основні види і принципи. Досвід
розмежування. Межа і обмежуючи факти. Особливості сучасного формування
(утворення) земельних ділянок. Регулювання режиму використання земельної
ділянки. Право власності на землю. Державне регулювання режиму
використання земель і трансформація права власності. Повноваження
користування землею. Земельна ділянка як реєстраційна і облікова кадастрова
одиниця. Реєстрація земель. Земельно-облікові роботи. Бонітування ґрунтів.
Економічна оцінка земель.
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