




ВСТУП 
     Програма вивчення навчальної дисципліни “Геодезичні роботи при 

плануванні територій населених пунктів” складена відповідно до освітньо-

професійної програми  підготовки магістрів спеціальністю 193 “Геодезія та 

землеустрій”. 

     Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація та виконання 

геодезичних робіт на різних стадіях проектування, будівництва та 

планування територій земель населених пунктів. 

      Міждисциплінарні зв'язки. Вивчення дисципліни безпосередньо 

опирається на такі предмети: Геодезичні роботи при землевпорядкуванні, 

Геодезія, Супутникова геодезія, Вища геодезія. 

     Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Змістовий модуль 1 – Загальні питання геодезичних робіт при плануванні 

територій населених пунктів 

2. Змістовий модуль 2 –  Основни  вертикального планування. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою навчальної дисципліни «Геодезичні роботи при плануванні 

територій населених пунктів» є забезпечення майбутнього фахівця 

інженерними знаннями для вибору методів, способів та технічних засобів з 

метою застосування новітніх технологій під час виконання проектно – 

вишукувальних робіт і необхідного технічного обґрунтування 

землевпорядних рішень у процесі виконання геодезичних робіт. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни “Геодезичні роботи при 

плануванні територій населених пунктів” є ознайомлення студентів з 

основами складання генеральних і проектних планів, обчислення площ і 

складання експлікації земель, проектування об’єктів інфраструктури, 

вуличної мережі, житлової та громадсько-виробничої зони. 

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



Знати: вимоги щодо якості планово – картографічного матеріалу, 

способи, прийоми і технічні засоби виконання проектно – вишукувальних 

робіт у плануванні територій земель населених пунктів і вплив похибок 

технічних дій на якість результатів роботи. 

Вміти: визначати доцільні способи та прийоми виконання геодезичних 

дій, пов’язаних з проектно – вишукувальними роботами при плануванні, 

оцінювати якість планово-картографічного матеріалу і враховувати похибки, 

які виникають на різних етапах виконання геодезичних робіт, і їхній вплив на 

остаточний результат; володіти технологією встановлення, поновлення і 

закріплення меж населених пункті, визначення площі населеного пункту, 

складання технічних проектів із застосуванням різних способів проектування 

та використанням сучасних технічних засобів і обчислювальної техніки, 

складання технічних звітів з виконаних проектно-вишукувальних робіт.  

      На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 135 годин – 4,5 

кредита ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  Загальні питання геодезичних робіт при плануванні 

територій населених пунктів 

Поняття, предмет і зміст дисципліни. Види геодезичних робіт при 

плануванні населених пунктів. Документація із складання 

проекту планування та забудови населеного пункту, що відповідає техніко-

економічними показниками. Особливості проектування при плануванні 

сільських населених пунктів. Розробка генпланів населених пунктів.  

Побудова на місцевості проектного горизонтального кута. Відкладання на 

місцевості проектної відстані. Методи проекту планування. Винос на 

місцевість проектної відмітки. Побудова на місцевості лінії заданого ухилу.  

Функціональне зонування території села. Складання загальної схеми 

планування житлової зони. Аналітичний спосіб планування і забудова 

житлової зони. Відпрацювання системи вуличної мережі. Розміщення 



ділянок при садибних і блокованих будинках. Геодезичні роботи при 

організації житлових територій. Планування ділянок громадського 

призначення. Планування і забудова виробничих територій. Графічний метод 

проектування об’єктів планування. Застосування методу проектування.  

Оцінка точності проектування. Графо–аналітичний метод проектування 

об’єктів планування. Суть графо–аналітичного  методу планування. 

 

Змістовий модуль 2  Основи  вертикального планування 

Проектування поверхонь та вирахування об’ємів земляних масс. 

Обчислення і аналіз розмірів траншей, котлованів, насипів, необхідних для 

будівельного процесу.  Розрахунок робочих відміток. Вертикальне 

планування житлового кварталу. Визначення положення центра ваги 

графічним та  графоаналітичним способами. Розрахунок  проектних відміток 

площадок. Планування червоної лінії. Визначення точок нульових робіт. 

Визначення об'єму грунту у квадратах. Визначення об'ємів відкосів. 

Складання загальної відомості об'ємів земельних мас під час планування 

вуличної мережі. Проектування похилих площадок. Техніко-економічна 

оцінка проекту  

 

3. Рекомендована  література 

Базова  

1. Балакірський В.Б., Червоний М.В., Петренко О.Я., Гарбуз М.М. Геодезичні 

роботи при землеустрої. – Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В.В.Докучаєва, 2008. – 

226 с.  

2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 

та 1:500  (ГОНТА – 2.04-02-98)//Топографо-геодезична діяльність. 

Законодавчі та нормативні акти – Вінниця:Антекс,2000. – Ч.1.- С.89-170. 

3. Маслов А.В., Юсунов А.Г., Горохов Г.И. Геодезические работы при 

землеустройстве: Учеб.пособие для вузов . – 2-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: Недра, 1990. – 215 с. 



Допоміжна література 

1. Геодезія/ О.В.Маслов і ін.. – М.: Недра,1980  

2. Неумывакин Ю.К.,  Перский М.И. Земельно-кадастровые геодезические 

работы.– М.: Колос С, 2006. – 184 с.  
 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання 

     Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни оцінюється за 100-

бальною шкалою з наступним  переведенням у національну шкалу 

(чотирибальну – “відмінно”, “добре”, “задовільно”, незадовільно” чи 

вербальну – “зараховано”, “незараховано”) та шкалу  ЕКТС згідно з 

таблицею 1. 

Шкала оцінювання  
                                                                                                             Таблиця 1 

Оцінки (бали) за шкалою університету Підсумкова оцінка 
з дисципліни за 
діючою 
національною 
шкалою 

Тестовий контроль Бали за поточний  
контроль, 
письмову роботу, 
підсумковий 
контроль 

 
Умовна 
оцінка 

Відсоток 
правильних 
відповідей 

 
Бали 

100 100 100  5+  
5 

“відмінно” 
95-99 95-99 95-99 5 
90-94 90-94 90-94  5- 
85-89 85-89 85-89   4+  

4 
“добре” 

80-84 80-84 80-84 4 
75-79 75-79 75-79  4- 
70-74 70-74 70-74  3+  

3 
“задовільно 

65-69 65-69 65-69 3 
60-64 60-64 60-64  3- 
0-59 0-59 0-59 2 2 

“незадовільно 
  60-100  Зараховано 

 

 Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і 

критерії оцінювання наведена в таблиці 2. 

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Геодезичні роботи при 

плануванні територій населених пунктів” здійснюється у формі поточного, 



модульного та підсумкового контролів, які передбачені “Положенням про 

систему оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в ОДАУ”. 

     Поточний контроль – це оцінка роботи студентів за всіма видами 

аудиторних занять та самостійної роботи, яка відображає навчальні 

досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни.  

Поточний контроль проводиться у формі: комп'ютерного тестування, усного 

опитування або письмового експрес-контролю на лабораторно-практичних 

заняттях, виконання та захисту лабораторних робіт, опрацювання  завдань в 

робочих зошитах, підготовки статей, презентацій, доповідей на 

конференціях, написання рефератів та інше, підготовка конспектів 

навчальних чи наукових тем. 

      Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється шляхом 

виставлення в журналі обліку роботи викладача оцінок, отриманих 

студентами за кожний зарахований вид роботи, згідно із робочою програмою 

дисципліни. 

Результати поточного контролю враховуються викладачем при визначенні 

підсумкової оцінки за модуль. 

       Модульний контроль  це перевірка знань студентів після вивчення 

логічно завершеної частини навчальної програми (модуля). Модульний 

контроль  проводиться за розкладом аудиторних занять за: 

- тестами в електронному варіанті; 

- в письмовій формі з вирішенням ситуаційної задачі чи практичного 

завдання. 

Форму проведення модульного  контролю визначається  рішенням кафедри 

на якій ведеться дана дисципліна. 

      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 і шкалу 

ЕСТС.   

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

підлягає перездачі (один раз). Перездача модулів з метою підвищення 

позитивної оцінки дозволяється один раз. 

       За навчальним планом підсумковий контроль з дисципліни здійснюється 

у формі заліку, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу 

оцінюється на підставі результатів модульного контролю. Присутність 

здобувача вищої освіти при виставлені семестрового заліку не обов'язкова.. 

      Складання заліку завершується до початку екзаменаційної сесії. 

Додаткових контрольних заходів щодо прийому заліку не допускається. 

        Результати заліку оцінюються за 100-бальною шкалою, яка відповідає 

національній шкалі - “зараховано”, “незараховано” та шкалі ЕКТС. 

      Студент не отримує залік, якщо кількість балів, одержаних з будь-якого 

модуля з дисципліни у семестрі менше 60 балів. 

 

5.Засоби діагностики успішності навчання  

Засоби діагностики успішності навчання проводяться у відповідності з табл.2. 

 



Таблиця 2.  Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критеріями оцінювання 
Сума 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

 
Оцінка 
в ЕСТS 

Значен 
ня оцінки 

ЕСТS 

 Рівень 
компетент- 

ності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 7 
90-100 А Відмін 

но 
Студент виявляє особливі творчі здібності , вміє 
самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 
аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили. 

Високий 
(творчий) 

відмінно  зарахова
но 

82-89 В дуже 
добре 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких незначна. 

Достатній  
(конструктивно 

варіативний) 

добре  

74-81 С добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну діяльність; виправляти 
помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок. 

Середній 
(репродуктивн

ий) 

Задовіль 
но 

 

64-73 D задовільн
о 

Студент відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання  і розуміння основних 
положен; з допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

   



значна кількість суттєвих 
1 2 3 4 

60-63 Е достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 
вищого за початковий, значну частину його відтворює 
на репродуктивному рівні. 

35-59 FХ незадовіль
но з мож 
ливістю 
повторног
о складан 
ня семес 
трового 
контролю 

Студент володіє  матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну частину 
навчального матеріалу 

1-34 F Незадовіл
ьно з обо 
в'язковим 
повторни
м вивчен 
ням заліко 
вого 
кредиту 

Студент володіє  матеріалом на рівні елементарного 
розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, 
об'єктів 

 

 


