
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

«ГЕОДЕЗІЯ» 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра геодезії та 

землеустрою 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань  20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність 205 «Лісове господарство» 

освітній ступень  перший (бакалаврський) 

Освітньо-професійна програма – Лісове господарство 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1 рік, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач  Кудрик Анатолій Порфирович – доцент, к. с.-г. н.  

Профайл викладача  
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

gz/m-sklad-gz/kudrik-anatolij-porfirijovich  

Контактна інформація +38 (050) 182 62 66, zem_kudryk@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1430  

Консультації 
Онлайн консультація через Viber, Zoom щопонеділка з 

15.00 до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна «Геодезія» є однією з обов’язкових дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців – бакалаврів зі спеціальності  

лісове господарство. 

Програма курсу охоплює питання історії становлення науки геодезії, яка є основою 

топографії, сучасні уявлення про фігуру та розміри Землі, координати та висоти точок її 

поверхні, короткі відомості теорії помилок, орієнтування ліній на місцевості та плані, 

використання кутів орієнтування при роботі з бусоллю, побудову плану за результатами 

бусольної зйомки, сучасні геодезичні прилади для вимірювання кутів, зйомочні геодезичні 

мережі, методи зйомки ситуацій, обчислення координат точок теодолітного ходу та побудова 

плану за цими координатами, способи визначення площ ділянок, сучасну класифікацію та 

будову нівелірів, геометричне нівелювання траси, поняття про картографічні проекції, види і 

призначення карт грунтів, геоботанічних карт, ландшафтних і лісогосподарських карт, 

тематичне картографування.  

Отримані знання майбутній фахівець може використовувати для роботи у компаніях, 

підприємствах та інститутах галузі лісового та сільського господарств, в сфері охорони 

навколишнього середовища, для вирішення задач землевпорядного і лісогосподарського 

напрямку.  

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-gz/m-sklad-gz/kudrik-anatolij-porfirijovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-gz/m-sklad-gz/kudrik-anatolij-porfirijovich
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1430


4. Мета та цілі дисципліни 

 Основною метою дисципліни «Геодезія» є професійна підготовка бакалаврів лісового 

господарства та формування міцних теоретичних знань і відповідних практичних навичок і 

системи знань про закономірності будови поверхні Землі, способи її вимірювання й 

відображення на топографічних картах, методи аналізу загально-географічних карт та, 

особливо, методи складання та використання тематичних карт, орієнтованих на раціональне 

використання й охорону природних ресурсів. 

 Ця дисципліна вивчає, а майбутній фахівець повинен уміти, знати і визначити: 

- закономірності будови земної поверхні; 

- сучасні уявлення про фігуру та розміри Землі; 

- методи топографічних вимірювань на земній поверхні; 

- загальні принципи складання й використання планів і карт; 

- методи зображення на картах загальногеографічної та спеціальної (тематичної) 

інформації; 

- методи складання тематичних карт (карт природи) та атласів. 

 Дисципліна «Геодезія» тісно пов'язана з такими предметами, як вища математика; 

загальна екологія; лісове грунтознавство; ГІС у лісовому господарстві; фізика, лісова 

меліорація, та ін.; знання з цієї дисципліни використовуються в курсах «Лісовпорядкування» 

та інш. 

Досягнення мети забезпечується шляхом виконання таких завдань: 

- орієнтуватися на місцевості та на топографічних й тематичних картах; 

- робити топографічні вимірювання на місцевості (відстаней, горизонтальних та 

вертикальних кутів, тощо); 

- вирішувати топографічні задачі на картах; 

- готувати картографічну основу для спеціальних (тематичних) досліджень; 

- аналізувати й використовувати загальногеографічні та тематичні карти; 

- створювати тематичні карти й атласи різних масштабів і змісту; 

- будувати легенди тематичних карт; 

- оцінювати якість топографічних досліджень та складання тематичних карт. 

 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна 

Шифр Компетентність 

ІНТ Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

СК02 Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження. 

СК07 Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси та продукцію. 

ЗК08 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин  

Денна 120 Заочна 120 

Лекції 32 6 

Практичні заняття 32 6 

Самостійна робота 56 108 

Разом 120 120 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: змішаний (поєднання традиційних форм навчання з 

елементами електронного навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання 

можливим є поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

Лекційні заняття 

№
 

з/
п

 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Геодезія 

1 Т1 Загальні відомості про геодезію. Орієнтування ліній на 

місцевості. 
2 0,5 

2 Т2 Координати в геодезії 4 1 

3 Т3 Вимірювання горизонтальних кутів на місцевості 4 1 

4 Т4 Вимірювання вертикальних кутів на місцевості. Рельєф 

місцевості. Нівелювання поверхні. 
4 0,5 

5 Т5 Геодезичні зйомки. 2 0,5 

Змістовий модуль 2.  Топографія 

6 Т6  Топографія і географічні карти. Математична основа карт. 4 0,5 

7 Т7 Картографічні знаки. Види й типи географічних карт і атласів. 2 0,5 

8 Т8 Елементи аерофотогеодезії. Геоінформаційне картографування. 2 0,5 

Змістовий модуль 3.  Тематична картографія 

9 Т9  Особливості складання тематичних карт. 4 0,5 

10 Т10 Геологічні карти. Карти рельєфу. Карти грунтів. Карти лісових 

масивів. 
4 0,5 

Разом: 32 6 

Практичні заняття 

№
 

з/
п

 

П
р
. 
за

н
я
тт

я
 

Назва практичного заняття 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Геодезія 

1 П1 Креслярські інструменти. Елементи топографічного креслення. 

Умовні знаки топографічних карт. 
2 1 

2 П2 Масштаб. Робота з масштабною лінійкою. Побудова 

поперечного і лінійного масштабів. 
2 - 

3 П3 Теодоліти. Будова, відліки. Вимірювання кутів. Азимути і 

румби. Обчислювальна обробка відомості координат точок 

полігону. Побудова плану за результатами теодолітної зйомки. 

4 1 



Обчислення площі полігону за координатами його вершин. 

4 П4 Нівеліри, будова, відліки по нівелірній рейці. Нівелювання по 

квадратах. Побудова плану. Нівелювання траси дороги. 

Нівелювання по пікетажу, розбивка кругових кривих. Обробка 

журналу нівелювання. Побудова поздовжнього профілю дороги. 

4 1 

5 П5 Визначення місця нуля тахеометра. Робота на тахеометричній 

станції. Зйомка рельєфу (в натурі). Будова та повірки мензули і 

кіпрегеля. Робота на станції з мензулою. 

2 - 

Змістовий модуль 2.  Топографія 

6 П6 Розв’язування задач по топокарті : визначення масштабу карти, 

координат точки, читання рельєфу, визначення висоти перерізку 

рельєфу, висоти точки, ухилу ліній; побудова профілю за 

заданим напрямком, проведення ліній заданого ухилу, 

визначення водозбірної площі. 

8 1 

7 П7 Елементи топографічного креслення. Умовні знаки географічних 

карт. 
2 1 

8 П8 Дешифрування аерофотознімків. Типи та форми рельєфу. 
1 - 

Змістовий модуль 3.  Тематична картографія 

9 П9 Географо-генетичні основи змісту грунтових карт. Класифікація 

та діагностика грунтів. Грунтовокартографічна семіотика. 

Структура грунтового покриву. Методика складання детальних і 

оглядових грунтових карт. Метод генералізації при складанні 

грунтових карт. 

4 - 

10 П10 Методики складання лісогоспродарських карт. Картограми 

ґрунтів. Картограми бонітування ґрунтів. Проекти організації 

території лісгоспів. Плани лісонасаджень. 
3 1 

Разом: 32 6 

 

3. Самостійна робота 

№
 

з/
п

 
С

ам
о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Назва завдання для самостійної роботи 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 П1 Креслення умовних знаків топографічних карт і планів. 
8 15 

2 П2 Побудова поперечного і лінійного масштабів. 8 15 

3 П3 Обчислення координат точок теодолітного ходу та побудова 

плану за координатами точок. 
8 15 

4 П4 Побудова поздовжнього профілю та технічне проектування по 

ньому. 
8 15 

5 П5 Складання плану з горизонталями за результатами нівелювання 

поверхні по квадратах. 
8 16 

6 П6 Детальна розбивка кругових кривих способами перпендикулярів 

та продовження хорд. 
8 16 

7 П7 Складання плану за румбами та горизонтальними проекціями 

ліній. 
8 16 

Разом: 56 108 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання дисципліни Участь у роботі впродовж 

семестру/залік – 85/15 

Вага кожної активності здобувача вищої освіти 

 

Присутність та активність на лекціях,  

правильне та вчасне виконання 

практичних робіт (термін здачі до 

наступного заняття згідно розкладу), 

самостійна робота протягом семестру. 

 Лекції - 1 бал (всього 10 балів), 

практичні – 4 бали за 1 заняття (всього 

40 балів), 30 балів – самостійна робота. 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) Не заплановано 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль результатів 

навчання та компетентностей студентів 

проводиться у вигляді семестрового 

заліку. Підсумкова кількість балів за 

залік (бали заокруглені до цілого числа) 

складаються із суми балів за відповіді на 

тестові питання.  Можлива кількість 

балів, отриманих на заліку – 15. 

Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно 

кредитно-трансферної системи 

організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни 

визначається за 100-бальною шкалою, 

тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 85 балів, 

та рейтингу підсумкового контролю – 15 

балів.  

За наявності 60 % відпрацьованої теорії 

(51 балів) + 60% правильних відповідей 

на підсумкові тести у системі moodl (9 

б.) 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Засвоєння здобувачем вищої освіти 

теоретичного та практичного курсу з 

навчальної дисципліни, сума балів, 

одержаних за результатами поточного 

контролю за всі види занять дорівнює 60 

Критерії оцінювання 

1. 0-34 - F незадовільно  з 

обов’язковим  повторним вивченням 

дисципліни  

2. 35-59 – FX незадовільно з 

можливістю повторного складання 

3. 60-63 – Е зараховано 

4. 64-73 – D зараховано 

5. 75-81 – С зараховано 

6. 82-89 – B зараховано 

7. 90-100 – А зараховано 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 



виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 

В результаті засвоєння дисципліни формуються такі програмні результати навчання: 

ПРН 6 Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних 

можливостей. 

ПРН 8 Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства 

відповідно до встановлених вимог. 

ПРН 14 Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію 

їх виконання та навчати інших. 

Спеціальні фахові результати навчання та уміння, які формуються в процесі вивчення 

дисципліни: 

ЗНФ2. Основні положення щодо організації та виконання польових та камеральних 

досліджень різного лісівничого профілю, правила техніки безпеки, охорони праці, 

протипожежної безпеки протиепідемічного режиму в лабораторіях, види та призначення 

геодезичних, лісотаксаційних приладів, інструментів та технологій, будову та техніку роботи 

з вимірювальними приладами та сучасними технологіями;  

ЗНФ10. Особливості організації та ведення лісового господарства, терміни та 

визначення лісогосподарської діяльності, технологічні аспекти розроблення нормативної 

документації;  

УНФ1. Використовувати нормативно-довідкові, планово-картографічні матеріали 

дистанційного зондування Землі;  

УНФ2. Використовувати геодезичні, лісівничі, лісівничо-таксаційні, прилади та 

інструменти за призначенням, виконувати виміри у польових умовах, проводити лабораторні 

дослідження, опрацьовувати результати вимірів та дослідів;  

 

7. Пререквізити 

Вища математика; загальна екологія; лісове грунтознавство; ГІС у лісовому 

господарстві; фізика, лісова меліорація, лісовпорядкування. 

 

8. Політики дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи,які здаються з порушенням термінів виконання 

без поважної причини, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Пропущені лекції студенти мають відпрацювати у 

визначені терміни та представити викладачу під час 

консультації, практичного заняття або за попередньою 

домовленістю з викладачем у інший спосіб. 

Політика щодо академічної 

доброчесності 

Всі практичні і самостійні роботи мають закінчуватися 

власним висновком, щодо отриманого результату. 

Списування під час модульних робіт та заліку 

заборонені (в тому числі із використанням мобільних 

девайсів). 

Політика щодо відвідування Студентам рекомендується відвідувати лекційні та 

практичні  заняття, оскільки лекція є основною формою 

проведення навчальних занять у ВНЗ, призначених для 



засвоєння теоретичного матеріалу, а метою практичного 

заняття є розширення, поглиблення й деталізація 

наукових знань, отриманих студентами на лекціях та у 

процесі самостійної роботи, і спрямованих на 

підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватися 

індивідуально (в онлайн формі з погодженням з 

деканатом університету) 

Політика щодо самостійної 

роботи та виконання практичних 

завдань 

Значна частина теоретичного матеріалу, згідно вимог 

сучасної вищої школи, відведена на самостійне 

опрацювання, оскільки самостійна робота є основним 

засобом засвоєння студентом навчального матеріалу у 

час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Індивідуальні завдання студента мають виконувати під 

час самостійної роботи в бібліотеці з науковими, 

фондовими матеріалами та періодикою з використанням 

сучасних засобів отримання інформації (мережі 

INTERNЕT) тощо. З метою забезпечення можливості 

для самостійного опрацювання навчального матеріалу, а 

також забезпечення рівного доступу до здобуття вищої 

освіти особами з особливими потребами, усі навчальні 

матеріали з дисципліни розміщені в системі 

дистанційного навчання ПНУ. Також, у разі 

необхідності студенти можуть отримувати 

консультацію викладача, використовуючи електронну 

пошту чи месенджери (Viber або Skype).  

Завдання, передбачені програмою і винесені на 

практичні заняття, мають бути вико-наними у повному 

обсязі. При виконанні індивідуальних завдань у вигляді 

реферату або науково-дослідної роботи не припустиме 

порушення академічної доброчесності. 

Політика щодо підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та 

компетентностей студентів проводиться у вигляді 

семестрового заліку. Форма проведення заліку – 

відповіді на тестові питання. Студент не може бути 

допущеним до складання заліку, якщо не виконав 

передбачені програмою завдання і не отримав 

відповідної кількості балів. Підсумкова оцінка з 

дисципліни розраховується, як сума балів, отриманих під 

час поточного контролю, та балів, отриманих на іспиті. 

Здобувача вищої освіти слід вважати атестованим, якщо 

сума балів підсумкового контролю успішності становить 

60 і більше балів. 

Студенти також можуть отримати додаткові бали за 

позапрограмну ініціативну роботу, зокрема за участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 

у наукових конференціях  та  за наукові публікації. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій.  



Практичні заняття проводяться у спеціально обладнаних лабораторіях з використанням 

технічних та відповідних програмних засобів.  

Лабораторія обладнана теодолітами, електронним тахеометром і іншими 

вимірювальними геодезичними приладами. 

 

10. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Анохіна Л. І. Геодезія / [Анохіна Л. І., Брежнєв Д. В., Гавриленко Ю. М. та інші] ; 

за ред. С. Г. Могильного, С. П. Войтенко. - Чернігів : Вид-во університету , 2002. - 407 с. 

2. Антипова А.В., Жеребцова Н.А. Картографический метод в изучении 

экологических ситуаций.// Картографическое обеспечение народнохозяйственной практики. - 

М., 1990. - С.85-97. 

3. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. - К.: Фітоцентр, 

2001. - 252 с.  

4. Барановський В.А. Екологічний атлас України. - К.: ВФ Географіка, 2000. - 42 с.  

5. Бурштинська Х., Поліщук Б., Ковальчук О. (2013). Дослідження методів 

класифікації лісів з використанням космічних знімків високого розрізнення. Геодезія, 

картографія та аерофотознімання, Вип. 78, 101–110. 

6. Виноградова Н.С., Господинов Г.В., Евтеев О.А., Жуков А.Г. Красильникова Н.В. 

Учебное пособие по летней топографической практике. - М.: МГУ, 1968. - 135 с.  

7. Востокова А.В., Сваткова Т.Г. Практикум по картографии и картографическому 

черчению. - М.: МГУ, 1988. - 132 с.  

8. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение. – М.: 

Академический Проект, 2008. – 591 с. 

9. Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современные методы географических 

исследований: Кн. для учителей. - М.: Просвещение: АО Учебная литература, 1996. - 207 с.  

10. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. - М.: Изд-

во МГУ, 1989. - 296 с.  

11. Зацерковний В., Тішаєв О., Шишенко О. (2016). Застосування матеріалів 

дистанційного зондування в завданнях моніторингу лісових пожеж і кількісного оцінювання 

рослинності. Наукоємні технології, Вип. №1 (29), 42–47. 

12. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.-

Київ, 1999.-45 с. 

13. Камерилова Г.С., Панфилова С.С. Картография с основами топографии. - М.: 

МГОПИ Альфа, 1994. - 110 с.  

14. Картография с основами топографии. / Г.Ю.Грюнберг, Н.А.Лапкина, Н.В.Малахов, 

Е.С.Фельдман. Под ред. Г.Ю.Грюнберга. - М.: Просвещение, 1991. - 368 с.  

15. Конструктивные задачи ландшафтно-экологических исследований. - М., 1990.  

16. Лабораторний практикум з геодезії ч.1,2. В.О., Боровий В.О., В.І. Ващенко, С.В. 

Коваленко, М.І. Кравцов, Л.А. Куліш, В.О. Літинський, В.І. Мовенко, О.І. Мороз, С.С. Перій, 

О.І., Терещук, І.К. Торубара, П.І. Трофименко.- Чернігів, ЧДІЕ і У, Національний 

університет „Львівська політехніка” 2003  

17. Лапкина Н.А. Практические работы по топографии и картографии. - М.: 

Просвещение, 1971. - 175 с.  

18. М.П. Решетняк „Інженерна геодезія” К.: Урожай, 1996 37.П.Т. Божок Геодезія 

(практикум) Житомир, 2005  

19. Малых М.И. Полевая практика по топографии. - М.: Просвещение, 1980. - 103 с.  



20. Матусевич К.М., Матусевич М.К. Основи топографії.- Рівне: ППФ Волинські 

обереги, 2001. - 164 с.  

21. Методические установки по созданию эколого-географической карты СССР 

масштаба 1: 2500000./ Под ред. Евтеева О.А. - М.: МГУ, 1992. 111 с.  

22. Мороз О. І. Геодезичні прилади: навч. посіб. / О. І. Мороз, С. Тревого, Т. Г. 

Шевченко; за ред. Т. Г. Шевченка. - Львів : Вид-во національного університету „Львівська 

політехніка", 2005.-264 с. 

23. Островський А. Л. Геодезія: підруч. / А. Л. Островський, О. І. Мороз, В. Л. 

Тарнавський. - Львів : Вид-во національного ун-ту „Львівська політехніка", 2008. - 564 с. 

24. Парамонов А.Г. и др. Основы топографии и аэрофотосъемки. - М.: Недра, 1991. - 

296 с.  

25. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність / Верховна Рада України ; 

Закон від 23.12.1998 № 353. - 146 с. 

26. Салищев К.А. Картоведение. - М.: Высшая школа, 1990.  

27. Салищев К.А. Картография. Изд. 3-е. - М.: Высшая школа, 1982. - 272 с.  

28. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. - М. : 

Недра, 1988. - 77 с. 

29. Селиханович В. Г. Геодезія: підруч. / В. Г. Селиханович. - М. : Недра, 1981. - 544 с. 

30. Составление сельскохозяйственных карт. / Под ред. Сухова В.И. - М.: Сельхозгиз, 

1957.  

31. Стародубцев В.М., Карачинська Н.В., Степаненко В.В. та інші. Географічні 

інформаційні системи (ГІС), їх структура і функції, перспективи застосування в 

грунтознавстві та агроекології. - К.: Нора-Прінт, 2000. - 48 с.  

32. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. - М.: МГУ, 1997. - 405 с. 

33. Шульгина О.В. Картография с основами топографии. Словарь справочник. - М.: 

АО Московские учебники, 2001. 

Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях) бібліотеки ЖНАЕУ (http://www.lib.znau.edu.ua/jirbis2/; http://www. 

lib.znau.edu.ua/ jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115). 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 

(0412) 37-84-33), 

3. Електронна база методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Геодезія». 

Електроні ресурси 
 

1. Публічна кадастрова карта України. URL: https://map.land.gov.ua/ . 
2.  Електронний реєстр лісорубних квитків на заготівлю деревини. URL : 

https://lk.ukrforest.com/ . 
3. Державне агентство лісових ресурсів України 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=204666&cat_id=32888  
4. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

https://gki.com.ua/files/uploads/documents/Norms/Ukrgeodesykart_norms/umovni_znaky_500-
5000.pdf  

 
 

https://map.land.gov.ua/
https://lk.ukrforest.com/
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=204666&cat_id=32888
https://gki.com.ua/files/uploads/documents/Norms/Ukrgeodesykart_norms/umovni_znaky_500-5000.pdf
https://gki.com.ua/files/uploads/documents/Norms/Ukrgeodesykart_norms/umovni_znaky_500-5000.pdf


 
 

 

 

 


