
    





ВСТУП 
     Програма навчальної дисципліни “Інженерна геодезія” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми другого ( магістерського) рівня 

підготовки за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” 

     Предметом вивчення дисципліни є методи виконання геодезичних робіт 

при вишукуваннях, проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних 

споруд. 

      Міждисциплінарні зв'язки дисципліна “Інженерна геодезія” має з 

дисциплінами: “Вища геодезія”, “Проектування і побудова опорних 

геодезичних мереж”,  “Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання”. 

     Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні види інженерно - геодезичних робіт. 

2. Спеціальні види інженерно - геодезичних робіт. 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою вивчення дисципліни “Інженерна геодезія” є засвоєння, 

поглиблення, розширення теоретичних і практичних знань з виконання 

геодезичних робіт при вишукуваннях, проектуванні, будівництві та 

експлуатації інженерних споруд. 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі вивчення 

дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з наступних 

питань: 

- складання технічного проекту робіт, до якого входять: збір та 

аналіз геодезичної вивченності, вибір та обгрунтування схеми побудови 

геодезичної мережі згущення, попередній розрахунок точності 

запроектованої мережі, визначення обсягів робіт, технологія геодезичних 

вимірів, математичне опрацювання, календарний план і розрахунок 

кошторисної вартості виконання робіт. 

- вивчення діючих ДБН та інших нормативно- правових 

документів. 



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

ЗНАТИ: 

- вимоги “Основних положень створення Державної геодезичної 

мережі України”; 

- вимоги ДБН В.1.3. – 2: 2010 та інших діючих нормативних 

документів по  виконанню геодезичних робіт; 

- порядок ведення робіт по забезпеченню геодезичного 

обгрунтування; 

- методи і прилади високоточних геодезичних вимірювань при 

будівництві і обслуговуванні висотних та унікальних інженерних споруд; 

- процеси деформації і осадок інженерних споруд; 

ВМІТИ: 

- виконувати роботи по проектуванню і створенню знімальної 

мережі; 

- виконувати геодезичне забезпечення будівництва та експлцатації 

будівель; 

- виконувати розмічувальні роботи; 

- виконувати геодезичні спостереження за осіданням інженерних 

споруд; 

- виконувати геодезичні спостереження за положенням 

підкранових шляхів; 

- виконувати геодезичні виконавчі зйомки. 

    На вивчення навчальної програми відводиться 210 годин - 7 кредитів 

ЄКТС, в тому числі: 

- лекцій – 24 години; 

- лабораторних занять – 48 годин; 

- самостійна робота – 138 годин з них 36 годин на курсовий 

проект. 

 

 



2.Інформаційний обсяг дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні види  інженерно-геодезичних робіт 

     Організація інженерно-геодезичних робіт. Етапи будівництва інженерних 

споруд. Задачі інженерної геодезії на кожному етапі. Топографічні плани для 

проектування інженерних споруд. 

      Інженерно – геодезичні вишукування споруд. Види і завдання інженерно-

геодезичних вишукувань. Камеральне трасування лінійних споруд. 

Конструктивні типи і схеми будинків. Конструктивні елементи будинків. 

     Організація інженерно-геодезичних робіт. Геодезична планова та висотна 

основа розмічувальних робіт. Точність побудови. Основні похибки 

геодезичних приладів. Класифікація осей будинків і споруд. Закріплення 

осей. Знаки. 

      Технологія геодезичних розмічувальних робіт. Геодезична підготовка 

розмічування проекту будинків і споруд. Геодезичні способи розмічування  

та їх точність. Координатний спосіб. 

Змістовий модуль 2. Спеціальні види інженерно-геодезичних робіт 

       Геодезичні роботи при плануванні територій. Принципи планування 

міських територій. Міська полігонометрія – особливості побудови та системи 

координат. Геодезичні роботи при вертикальному плануванні місцевості. 

     Геодезичні роботи при монтажі конструкцій. Встановлення і вивірення 

елементів конструкцій у плані. Встановлення і вивірення елементів 

конструкцій за висотою.Вивіряння вертикальності колон та стін. Методи та 

точність.  

     Геодезичні роботи при зведені будинків і споруд. Завдання геодезичної 

служби в підготовчий період. Геодезичні роботи при створені котловану, 

будівництві підземної частини будинку та при будівництві надземної частини 

будинку. 

     Геодезичні роботи при монтажі промислових споруд. 



     Спостереження за деформаціями інженерних споруд. Види та зміст 

геодезичних спостережень за деформаціями споруд. Спостереження за 

нахилом, зсувами інженерних споруд та тріщинами. 

 

3.Рекомендована література 

Основна. 

  1.Інеструкція з топографічного знімання у масштабі 1:5000, 1:2000, 1:1000 

та 1:500. (ГКНТА – 2.04 – 02 – 98) К.: Укргеоінформ, 1999 – 155с. 

   2.Інструкція по нівелюванню І, ІІ, ІІІ, ІV класів. – М.:Недра 1990  

   3.Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів (ГКНТА – 2.01, 02 – 01 - 

93) – К. : ГУГК і К, 1994 –  

    4.Порядок побудови Державної геодезичної мережі. Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013р. №646. 

    5.Перович Л.М., Лісевич М.П. Геодезія, ч.ІІ. Навчальний посібник. – Львів: 

“Новий світ – 2000”, 2005. – 208с. 

Додаткова  

    6.Островський А.Л. Геодезія. Частина перша. Топографія : Навчальний 

посібник / Островський А.Л., О.І.Мороз, З.Р.Тартачинська, І.Ф.Гарасимчук/ -  

Львів : Видавництво Львівська політехніка. 2011. – 440с. 

    7.Островський А.Л. Геодезія. Частина друга. Підручник для вузів / 

Островський А.Л., О.І.Мороз, В.Л.Тарнавський / - Львів. Видавництво 

Львівська політехніка 2007 – 508с. 

    8.Монін І.Ф. Вища геодезія : Підручник – К : Вища школа, 1993. – 230с. 

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання 

     Якість зосвоєння 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 

 

          Оцінювання знань студентів з дисципліни “Інженерна геодезія” 

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 інш, 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 в другому семестрі з дисципліни “Інженерна 

геодезія” передбачено індивідуальне завдання у вигляді курсового проекту.  

Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за 100-бальною шкалою 

(див.таблицю 2). 

 

 

 



Приклад оцінювання курсового проекту 
Таблиця 2. 

Пояснювальна 
записка 

Іллюстративна 
частина 

Захист проекту  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 та двох-трьох викладачів кафедри. 

        Підсумковий контроль – інтегроване оцінювання результатів навчання 

на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах 

оцінюється за національною шкалою і шкалою ЕКСТ, яка включає 

семестровий контроль та атестацію студента. З дисципліни “Інженерна 

геодезія” 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 формі комп'ютерного тестування. При проведені 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 студентів здійснює комп'ютер. 

         Передбачувальна накопичувальна система оцінювання знань студентів 

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

(підсумковий бал за іспит) виставляється за результатами балів модульного 

контролю та балів, отриманих безпосередньо на іспиті (як сума балів). 

       Середній бал за модульний контроль, який був отриманий за 100-

бальною системою  множиться  на 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 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. 

        У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання іспиту з 

дисципліни допускається не більше двох разів. 

 

5.Засоби діагностики успішності навчання проводяться у відповідності з 

табл.3. 

 

 

 



Таблиця 3.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 задовіл
ьно 

Студент віідтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання  і розуміння основних положен; 
з допомогою викладача може аналізуваити 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 

 


