
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Системний курс геодезії» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: нормативна 

 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

 

5. Семестр, в якому викладається: третій 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10,0 

 

7. Лектор (викладач): к.т.н., доцент В.О. Пеньков 

 

8. Результати навчання: 

- здатність використовувати нормативні і правові документи у професійнїй діяльності, 

працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах; здатність застосовувати 

засоби обчислювальної техніки для математичної обробки результатів геодезичних 

вимірювань; здатність здійснювати основні технологічні процеси отримання наземної та 

аерокосмічної просторової інформації про навколишній простір, стан навколишнього 

середовища, використовувати матеріали дистанційного зондування та геоінформаційні 

технології при моделюванні та інтерпретації результатів вивчення навколишнього 

простору; вміння створювати цифрові моделі місцевості та інших об'єктів, у тому числі за 

результатами наземної фотограмметричної зйомки і лазерного сканування, а також 

активно використовувати інфраструктуру геопросторових даних; вміння обирати, 

обґрунтовувати та використовувати необхідні методи та інформаційні технології для 

збирання та статистичної інформації для геодезичних досліджень. 

 

1. Дисципліни, на які спирається: Моделювання і дослідження складних систем 

 

2. Зміст:  

Змістовий модуль 1.  Геодезія як наука про простір 

Умови єдності і системності оточуючого простору. Предмет, метод і об'єкт геодезії. 

Концепції Структура геодезичної науки і знання. Взаємозв'язки геодезичних наук з 

предмета, методів, технологічних схемах. 

Змістовий модуль 2.  Сучасний стан і перспективи розвитку геодезії 

Перспективи розвитку наук про простір . Фактори розвитку. Роль предмета і методу 

геодезії у науковому і господарчому розвитку країни. Параметри розвитку геодезії у 

ХХІ сторіччі. Перспективи структурного та загальносистемного розвитку геодезії.  

 

3. Форми та методи навчання: Теоретичні, розрахункові і практичні положення 

дисципліни вивчаються аспірантами в процесі роботи над лекційним курсом, 

самостійної роботи з науково-методичною та навчальною літературою, періодичними 

виданнями, матеріалами конференцій. 

 

4. Мова навчання: українська 

 



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline is the "System course of geodesy" 

 

2. Code: 

 

3. Type: normative 

 

4. Level: third (educationally-scientific) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: third 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10,0 

 

7. Name of lecturer(s): associate professor V.A. Penkov 

 

8. Learning outcomes: ability to use normative and legal documents in professional 

activity, to work with information in global computer networks; ability to apply 

facilities of the computing engineering for mathematical treatment of results of the 

geodesic measuring; ability to carry out the basic technological processes of receipt of 

surface and aerospace spatial information about surrounding space, state of 

environment, to use materials of the remote sensing and геоинформационные 

technologies for a design and interpretation of results of study of surrounding space; 

ability to create the digital models of locality and other objects, including on results a 

surface фотограмметрической survey and laser scan-out, and also actively to use the 

infrastructure of geospatial data; ability to elect, ground and use necessary methods 

and information technologies for collection and statistical information for geodesic 

researches. 

 

9. Disciplines are based on: Design and research of the difficult systems 

 

10. Contents: 

Semantic module 1. Geodesy as science about space 

Condition of unity and system of surrounding space. Object, method and object of 

geodesy. Conceptions are Structure of geodesic science and knowledge. 

Intercommunications of geodesic sciences from an object, methods, flowsheets. 

Semantic module 2. Modern state and prospects of development of geodesy 

Prospect of development of sciences about space. Factors of development. A role of 

object and method of geodesy is in scientific and economic development of country. 

Parameters of development of geodesy in ХХІ century. Prospects of structural and 

general system development of geodesy. 

 

11. Teaching forms and methods: Theoretical, calculation and practical positions of 

discipline are studied by graduate students in the process of prosecution of lecture 

course, independent work with scientifically-methodical and educational literature, 

magazines, materials of conferences. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Системный курс геодезии» 

 

2. Код: 

 

3. Тип:  нормативная 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: третий 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10,0 

 

7. Лектор (преподаватель): к.т.н., доцент В.А. Пеньков 

 

8. Результаты обучения: - способность использовать нормативные и правовые 

документы в профессиональной деятельности, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; способность применять средства 

вычислительной техники для математической обработки результатов 

геодезических измерений; способность осуществлять основные 

технологические процессы получения наземной и аэрокосмической 

пространственной информации об окружающем пространстве, состоянии 

окружающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и 

геоинформационные технологии при моделировании и интерпретации 

результатов изучения окружающего пространства; умение создавать цифровые 

модели местности и других объектов, в том числе по результатам наземной 

фотограмметрической съемки и лазерного сканирования, а также активно 

использовать инфраструктуру геопространственных данных; умение избирать, 

обосновывать и использовать необходимые методы и информационные 

технологии для сбора и статистической информации для геодезических 

исследований. 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: Моделирование и исследование 

сложных систем 

 

10. Содержание: 

Смысловой модуль 1. Геодезия как наука о пространстве 

Условия единства и системности окружающего пространства. Предмет, метод и 

объект геодезии. Концепции Структура геодезической науки и знания. Взаимосвязи 

геодезических наук из предмета, методов, технологических схемах. 

Смысловой модуль 2. Современное состояние и перспективы развития геодезии 

Перспективы развития наук о пространстве. Факторы развития. Роль предмета и 

метода геодезии в научном и хозяйственном развитии страны. Параметры развития 

геодезии в ХХІ столетии. Перспективы структурного и общесистемного развития 

геодезии. 

 

11. Формы и методы обучения: Теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются аспирантами в процессе работы над 

лекционным курсом, самостоятельной работы с научно-методической и 

учебной литературой, периодическими изданиями, материалами конференций. 

 

12. Язык обучения: украинский 


