


2 
 

 



3 
 

 
ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни  «Геодезичний моніторинг 

будівництва та реконструкції будівель та споруд» 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: забезпечення 

геодезичного моніторингу за осіданням і креном будівель та споруд в процесі 

будівництва та експлуатації, дослідження зміни просторового положення 

будівель та споруд в часі. 

Міждисциплінарні зв’язки: геологія, ґрунтознавство, геодезія,  

інженерна геодезія, вища геодезія, математична обробка геодезичних вимірів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Інженерні вишукування. Спостереження за деформаціями будівель та 

споруд. 

2. Геодезичний моніторинг будівель та споруд. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Геодезичний 

моніторинг будівництва та реконструкції будівель та споруд» є формування у 

студентів системи теоретичних знань та набуття практичних навичок, 

необхідних для ефективного прогнозу розвитку критичних величин деформацій 

будівель та споруд, встановлення причин їх виникнення, розробка і прийняття 

заходів з метою усунення несприятливих процесів в будівництві.   
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Геодезичний 

моніторинг будівництва та реконструкції будівель та споруд» є: 

 -  набуття базових теоретичних знань з геодезичного моніторингу та 

методів, які застосовуються при дослідженнях за будівлями та спорудами в 

процесі будівництва та експлуатації; 

-  забезпечення відповідності розроблюваних проектів і технічної 

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

іншим нормативним документам, технічна і правова експертиза проектів 

будівництва, ремонту і реконструкції будівель, споруд і їх комплексів; 

- складання проектно-кошторисної документації в будівельній та 

житлово-комунальній сфері. 

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

знати: 

- зміст нормативних документів по забезпеченню геодезичного 

моніторингу за деформаціями будівель та споруд; 

- основи інженерних вишукувань, технології проектування конструкцій 

будівель та споруд; 

- основи складання звітів досліджень і практичних розробок інженерних 

вишукувань, технології проектування деталей і конструкцій споруд. 

вміти: 

- застосовувати методи геодезичних спостережень за осіданням і креном 

будівель та споруд; 

- виконувати математичну обробку геодезичних вимірювань за 

осіданнями та кренами будівель та споруд; 

- будувати епюри осідань та кренів будівель і споруд, лінії рівного 

осідання будівель і споруд, графіки осідання будівель і споруд в часі; 

- складати звіти досліджень і практичних розробок інженерних 

вишукувань. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин –  5 кредитів 

ЄКТС. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Інженерні вишукування. Спостереження за 

деформаціями будівель та споруд. 

 1.1. Інженерні вишукування. Загальні поняття щодо інженерних 

вишукувань. Види вишукувань. Інженерно-геодезичні вишукування. 

Інженерно-геологічні вишукування. Інженерно-гідрометереологічні 

вишукування.  

 1.2. Спостереження за деформаціями будівель та споруд. Загальні 

відомості про деформації. Види деформацій споруд. Визначення (розрахунок) 

деформацій споруд. Завдання та організація геодезичних спостережень 

деформації. Геодезичні знаки для спостереження за деформаціями. 

 1.3. Способи  вимірювання деформацій будівель та споруд. Способи 

вимірювання осідань будівель та споруд. Способи вимірювання горизонтальних 

зміщень будівель і споруд. Способи спостережень за нахилом (креном) 

інженерних споруд. Способи спостережень за зсувами та тріщинами. 

Змістовий модуль 2. Геодезичний моніторинг будівель та споруд. 

        2.1. Загальні поняття про моніторинг об’єктів будівництва. Основні 

поняття моніторингу об’єктів будівництва. Нормативна база проведення 

моніторингу будівель та споруд. Види моніторингу об’єктів будівництва. 

         2.2. Організація проведення  геодезичного моніторингу. Загальні вимоги 

організації та проведення геодезичного моніторингу. Етапи здійснення (види 

робіт) геодезичного моніторингу. 

 2.3. Методики виконання інструментальних вимірювань  при 

геодезичному моніторингу. Вихідна висотно-планова основа для геодезичних 

робіт. Інженерно-геодезичний моніторинг за осіданням будівлі. Інженерно-

геодезичні спостереження за відхиленнями від вертикальності (кренів) будинку. 
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13. Практикум   по   прикладной   геодезии.   Геодезическое   обеспечение 
строительства и эксплуатации инженерных сооружений / М.: Недра. – 1993. 
– С. 154-368.  
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ  
 
 З дисципліни «Геодезичний моніторинг будівництва та реконструкції 

будівель та споруд» передбачено підсумковий контроль у вигляді іспиту – в 1-

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 

 
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 

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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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 «Геодезичний моніторинг 

будівництва та реконструкції будівель та споруд» 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, 

усного опитування або письмового експрес-контролю на лабораторно-

практичних заняттях, виконання  та захисту лабораторних робіт, опрацювання 

завдань робочих зошитів, підготовки статей, презентацій, доповідей на 
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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 

компенсується оцінкою за інший модуль. Перездача модулів з метою 

підвищення позитивної оцінки дозволяється 1 раз. 

 

  


