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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни  «Геодезичні роботи при 

будівництві доріг» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Геодезія та землеустрій» підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

Магістр спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань  19 

«Архітектура та будівництво». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: методи виконання 

геодезичних робіт при вишукуваннях, проектуванні, будівництві та 

експлуатації автомобільних доріг. 

Міждисциплінарні зв’язки: геологія, ґрунтознавство, геодезія,  

інженерна геодезія, проектування доріг місцевого значення. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Трасування лінійних споруд. 

2. Інженерно-геодезичні роботи в період проектування і будівництва 

автодоріг. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Геодезичні роботи при 

будівництві доріг» є формування у студентів системи теоретичних знань та 

набуття практичних навичок з виконання геодезичних робіт при вишукуваннях, 

проектуванні, будівництві та експлуатації лінійних споруд.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Геодезичні роботи 

при будівництві доріг» є: 

 -  набуття базових теоретичних знань з геодезичних робіт при будівництві 

доріг; 

- забезпечення відповідності розроблюваних проектів і технічної 

документації завданню, стандартам, нормам і правилам, технічним умовам та 

іншим нормативним документам, технічна і правова експертиза проектів 

будівництва лінійних  споруд; 
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- складання проектно-кошторисної документації при будівництві 

автомобільних доріг. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- зміст нормативних документів по забезпеченню геодезичних робіт при 

будівництві доріг; 

- особливості геодезичного забезпечення при будівництві автомобільних 

доріг; 

- склад і технологію геодезичних робіт, які забезпечують вишукування, 

проектування, будівництво і експлуатацію автомобільних доріг 

- геодезичні  методи і способи виконання розмічувальних робіт, побудови 

планового і висотного обґрунтування; 

- організацію геодезичного контролю планувальних робіт і влаштування 

основи та покриття автомобільних доріг. 

вміти: 

- проводити камеральне трасування автомобільних доріг за планово-

картографічними матеріалами відповідно до нормативних документів в 

будівництві; 

- застосовувати геодезичні  методи і способи виконання розмічувальних 

робіт при будівництві автомобільних доріг (розбивка кругових кривих, 

розбивка земляного полотна); 

- виконувати математичну обробку геодезичних вимірювань за 

результатами нівелювання траси; 

- будувати повздовжній і поперечний профілі траси та визначати об’єми 

земляних робіт; 

- здійснювати роботи по перенесенню автомобільної дороги в натуру; 

- складати проекти проектування та будівництва автомобільних доріг. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин –  7 кредитів 

ЄКТС. 
 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль 1. Трасування лінійних споруд. 

 1.1. Інженерні вишукування автомобільних доріг. Загальні відомості про 

трасу і трасування. Технічні характеристики проектування автомобільних доріг. 

Задачі, стадії і методи вишукувань. Камеральне трасування.  

 1.2. Кругові та перехідні криві траси. Кругові криві. Перехідні криві. 

Поєднання кругової кривої з перехідними. 

 1.3. Дорога в поперечному профілі. Елементи земляного полотна. Типові 

поперечні профілі земляного полотна дороги. 

1.4. Віражі та серпантини на автомобільних дорогах. Поняття про віражі, 

елементи віражів. Основні елементи серпантину. Розрахунок серпантинів. 

Побудова повздовжнього профілю серпантину. 

1.5. Інженерно-геодезичні опорні мережі. Інженерно-геодезичні опорні 

мережі у будівництві.  Планова геодезичної основи для проектування ділянки 

автомобільної дороги. Висотна геодезичної основи для проектування ділянки 

автомобільної дороги. Мостова розбивочна основа. 

  1.6. Нівелювання траси і поперечників. Знімання смуги місцевості вздовж 

магістралі. Нівелювання траси. Технічне нівелювання. Нівелювання 

поперечників. Особливі випадки нівелювання траси. 

  1.7. Побудова повздовжнього профілю траси. Камеральна обробка 

результатів нівелювання траси. Побудова повздовжнього профілю траси. 

Нанесення проектної лінії.  Визначення об’єму земляних робіт. 

Змістовий модуль 2. Інженерно-геодезичні роботи в період 

проектування і будівництва автодоріг. 

        2.1. Розбивка траси автомобільної дороги  (польове трасування).         

Проектування автомобільних доріг (технічний проект). Відновлення траси 

автодороги. Детальна розбивка траси автомобільної дороги. Винос в натуру 

проектної лінії повздовжнього профілю автомобільної дороги. Закріплення 

траси, осей і опорних мереж інженерних споруд. 

         2.2. Розбивка траси автомобільної дороги  (польове трасування)   

Проектування автомобільних доріг (технічний проект). Відновлення траси 

автодороги. Детальна розбивка траси автомобільної дороги. Винос в натуру 
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проектної лінії повздовжнього профілю автомобільної дороги. Закріплення 

траси, осей і опорних мереж інженерних споруд. 

 2.3. Розбивка земляного полотна дороги. Розбивка поперечників в насипі 

при малих поперечних ухилах місцевості. Розбивка насипу на косогорі. 

Розбивка земляного полотна у виїмці. Розбивка виїмки на косогорі. 

  2.4. Розбивка верхньої  будови дороги, віражів та серпантину. Розбивка 

верхньої  будови дороги. Розбивка віражів на місцевості. Розбивка серпантину 

на місцевості. 

  2.5. Розбивочні геодезичні роботи при будівництві мостів. Проектування 

мостового переходу. Польові нівелірні роботи при передачі висот через водні 

об’єкти. Розбивка центрів мостових опор. 
 
 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова 

1. Бабков В.Ф. Проектирование автомобильных дорог / В.Ф. Бабков, О.В. 
Андреев. – М.: Транспорт, 1987. – Ч.1. – 386 с.; Ч.2. – 412 с.  

2. Білятинський О.А. Інженерно-геодезичні роботи при будівництві 
автомобільних доріг: навч. посібник  / Білятинський О.А.,  Кузьмін В.І. – К.: 
НТУ, 2001. – 192 с. 

3. Білятинський О.А. Проектування автомобільних доріг: підручник /                                 
О.А. Білятинський, В.П. Старовойда, Я.В. Хом’як. – К: Вища шк., 1998. – 
416 с. 

4. Геодезичне забезпечення будівництва. Частина 1: навчальний  посібник / 
[Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю.] – Вінниця : ВНТУ, 
2014. –  98 с. 

5. ДБН А. 2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва. – К.: 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. – 2014. –  126 с. 

 
6. ДБН В.1.3-2:2010. Геодезичні роботи у будівництві. – К.: Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України. – 2010. –  70 с. 

7. ДБН В.2.3-4:201Х.  Автомобільні дороги. – К.: Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – 
2012. –  70 с. 
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8. Инженерная геодезия: учебник для вузов / Е. Б. Клюшин, М.И.Киселев, 
Д.Ш.Михелев, В.Д.Фельдман;  [под ред. Д. Ш. Михелева]. – 4-е изд., испр. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 480 с. 

9. Инженерная геодезия: учебное пособие. Часть II / Е. С. Богомолова, 
М. Я. Брынь, В. А. Коугия, О. Н. Малковский, В. И. Полетаев, 
О. П. Сергеев, Е. Г. Толстов; [под ред. В. А. Коугия]. – СПб.: 
Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. –              
93 с. 

10. Інструкція з топографічних знімань для масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500.  ГКНТ-2.04-02-98. –  К.: Головне  управління геодезії, картографії  та 
кадастру України, 1999. – 156 с. 

11. Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия в автодорожном строительстве [Текст]: 
учебн. пос. 2-е изд. переработанное и дополненное. / Э.Ф. Кочетова; 
Нижегор. гос. архитектур.- строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. –  
92 с.  

12. Островський А.Л. Геодезія.Частина перша. Топографія: навч. посібник/ 
Островський А.Л., Мороз О.І., Тартачинська З.Р., Гарасимчук І.Ф. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 440 с. 

13. Першай Л.К. Проектирование автомобильных дорог местного значения: 
учебное пособие / Першай Л.К., Гопцюй А.Б. –  Х., 1999. – 72 с. 

14.  Смолич С.В. Инженерная геодезия: учеб. пособие. / С.В.Смолич, А.Г. 
Верхотуров, В.И.Савельева. – Чита: ЧитГУ, 2009. –  185 с. 

15.  Чопенко Є.Ф. Геодезичне забезпечення в колійному господарстві та 
транспортному будівництві: навчальний посібник / Чопенко Є.Ф., Бамбура 
О.В. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 135 с. 

 
Допоміжна 

16. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Правила визначення вартості проектно-
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на – К.: 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. – 2013. –  50 с. 

 
17. Дяченко Є.В.  Курс лекцій з дисципліни «Організація і планування 

дорожнього будівництва (спецкурс)» / Є.В. Дяченко, Г.М. Гасій, Р.І. 
Пахомов, Зима О.Є. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 133 с. 

18.  Митин Н.А. Таблицы для разбивки горизонтальных и вертикальных 
круговых кривых и закруглений с переходными кривыми на автомобильных 
дорогах / Н.А. Митин. – М.: Транспорт,1983. – 292 с. 
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19.  Про автомобільні дороги [електронний ресурс]: Закон від 08.09.2005                 
№ 2862-IV / Верховна Рада України (остання редакція від 02.07.2015) –http: 
// zakon 5. rada. gov. ua / laws / show / 2862-15. 

 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ  
 
 З дисципліни «Геодезичні роботи при будівництві доріг» передбачено 

підсумковий контроль у вигляді іспиту – в 2-му семестрі. 

Іспит – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за 

семестр. Іспит проводиться у вигляді комп’ютерного тестування. При 

проведенні іспиту студенту випадає 100 тестових завдань із виборки 500. 

Кожне  тестове завдання має не менше 4-х варіантів відповіді. 

Для складання іспиту на навчальну групу виділяється дві академічні 

години (одна пара занять). Оцінювання  знань студента здійснює комп’ютер.  

Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни  в Університеті 

оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну 

шкалу (чотирибальну – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» чи 

вербальну – «зараховано», «незараховано») та шкалу ЄКТС згідно з табл. 1.  

Таблиця 1.           Шкала оцінювання знань студентів в Університеті 

Сума балів Оцінка  
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
екзамен залік 

90-100 A відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 
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В Університеті передбачена накопичувальна система оцінювання знань 

студентів при семестровому контролі, з якого передбачено іспит. Бал за 

дисципліну (підсумковий бал за іспит), з якої передбачено іспит, виставляється 

за результатами балів модульного контролю та балів, отриманих безпосередньо  

на іспиті. (як сума балів) 

Бал за модульний контроль, який був отриманий за 100-бальною 

системою множиться на ваговий коефіцієнт 0,7 і бал за іспит, який був 

отриманий за 100-бальною системою множиться на ваговий коефіцієнт 0,3 і 

виставляється у екзаменаційну відомість, після чого ці два значення сумують. 

  Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу 

дисципліни дорівнює 100 балів, при цьому за модульний контроль – не більше 

70 балів та за іспит – не більше 30 балів. 

 Іспит зараховується, якщо студент отримав за підсумковий бал за іспит не 

менше 60-ти балів із 100 можливих. Якщо студент не з’явився на іспит без 

поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти 

іспит і має заборгованість з цієї дисципліни.  

Повторна перездача академічної заборгованості допускається два рази з 

дисципліни комісії, призначеною деканатом факультету. 

 
 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Геодезичні роботи при 

будівництві доріг» здійснюється у формі поточного, модульного (рубіжного) та 

підсумкового контролів, які передбачені «Положенням про систему оцінювання 

успішності навчання здобувачів вищої освіти в Одеському державному 

аграрному університеті». 

 Поточний контроль – це оцінка роботи студентів за всіма видами 

аудиторної  занять (лекції, лабораторні заняття) та самостійної роботи, яка 

відображає навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу 

дисципліни. Поточний проводитися у формі:  комп'ютерного тестування, 
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усного опитування або письмового експрес-контролю на лабораторно-

практичних заняттях, виконання  та захисту лабораторних робіт, опрацювання 

завдань робочих зошитів, підготовки статей, презентацій, доповідей на 

конференціях, написання рефератів, есе та інше, підготовки конспектів 

навчальних чи наукових тем тощо. 

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять 

визначає викладач.  

Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється шляхом 

виставлення в журналі обліку роботи викладача оцінок, отриманих студентом 

за кожний зарахований вид роботи, згідно із робочою програмою дисципліни.  

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основою для  

проведення модульних контрольних робіт і враховуються викладачем при 

визначенні підсумкової  оцінки за модуль.  

Модульний (рубіжний) контроль  – перевірка знань студентів після 

вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни 

(модуля). 

Модульний контроль проводиться за розкладом аудиторних занять за: 

1) тестами в електронному варіанті за рішенням кафедри;  

2) в письмовій формі за вирішенням ситуаційної задачі чи  практичного 

завдання.  

До модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали індивідуальний навчальний план, тобто передбачені в конкретному 

змістовому модулі всі види навчальної роботи. 

Бал за модуль розраховується з урахуванням балів за поточний контроль і 

модульну контрольну роботу. 

Оцінювання поточного та модульного контролів здійснюється за        

100-бальною шкалою з подальшим переведенням у національну шкалу та 

шкалу ECTS (табл.1.). 

Модуль, за який студент отримав від 0 до 59 балів із 100 можливих 

підлягає перездачі (один раз). Незадовільна оцінка за заліковий модуль не 
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компенсується оцінкою за інший модуль. Перездача модулів з метою 

підвищення позитивної оцінки дозволяється 1 раз. 

В другому семестрі за навчальним планом з дисципліни «Геодезичні 

роботи при будівництві доріг» передбачено індивідуальне завдання у вигляді 

курсового проекту. Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за 100-

бальною шкалою (табл. 2), яка відповідає національній шкалі, а саме: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та шкалі ЄКТС (А, B, C, D, 

E, FХ, F). 

Таблиця 2.    Приклад оцінювання курсового проекту  

Пояснювальна 
записка 

Ілюстративна 
частина 

Захист проекту 
(роботи) 

Сума балів 

До 40  балів До 20 балів До 40 балів 100 

 
Захист індивідуальних завдань проводиться у визначені кафедрою 

терміни до початку екзаменаційної сесії перед комісією у складі керівника 

роботи (проекту) та двох-трьох викладачів кафедри.  

Термін захисту курсової роботи (проекту) обмежується іспитовою 

сесією, тобто останнім днем теоретичного навчання. Повторний захист 

здійснюється під час ліквідації академічної заборгованості, за встановленою 

процедурою. 

 


