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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (5-й магістри) 

 

Найменування показників  
Галузь знань, 
спеціальність, 
ступінь освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  –  5 

Галузь знань 
19 «Архітектура 
та будівництво» Обов’язкова  

 Спеціальність 
 «Геодезія та 
землеустрій» 

Модулів – 2 

Ступінь освіти: 

Магістр 

 

 
 
 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 
 1-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

Семестр 
1-й 

 1-й 

денна заочна Лекції 

– Конт. р-та 16 год 6 (6+0)  год 
Лабораторні 

Загальна к-ть годин 28 год 8 (4+4) год 
 
 

150 год 
 
 

 
 

150 год 
 

Практичні, семінарські 
– – 

Самостійна робота 
106 год 126 год 

Індивідуальні завдання: 

–  Конт. р-та – 10 год  
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи  
студента –7 

Мова навчання:  
 

українська .
  

Вид контролю: 

іспит іспит 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить:  

- для денної форми навчання – 44/106; 
- для заочної форми навчання – 14/136. 
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2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Навчальна дисципліна «Геодезичний моніторинг будівництва та 

реконструкції будівель та споруд» відноситься до складу обов’язкових 
навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр». 

Передумовами для вивчення дисципліни «Геодезичний моніторинг 
будівництва та реконструкції будівель та споруд» є формування у студентів 
компетентностей у сфері геології, ґрунтознавства, геодезії,  інженерної геодезії та 
вищої геодезії, математичної обробки геодезичних вимірів. 

Мета 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.   

В результаті вивчення дисципліни  у студента формуються фахові 
(спеціальні) компетентності: 

- оперувати базовими знаннями з геодезії щодо теоретичних основ геодезії, 
топографічного і тематичного картографування;  
 - знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, 
чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 
документів в професійній діяльності; 
 - розуміння і професійне використання передових технологій і новітніх 
методів проведення геодезичних робіт; 
 - знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 
призначення та правил експлуатації геодезичного, фотограмметричного, 
навігаційного устаткування та обладнання; 
 - збір і обробка вихідних даних: використовувати методи збирання 
інформації в галузі геодезії, її систематизації і класифікації відповідно до 
поставленого проектного або виробничого завдання; 
 - використовувати методи і технології геодезії; 

- здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 
навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних 
засобів для їх виконання; 

-  уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, 
критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 Програмні результати вивчення дисципліни «Геодезичний моніторинг 

будівництва та реконструкції будівель та споруд»: 
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-  знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 
топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт; 

- застосовувати поняттєвий, термінологічний, концептуальний апарат геодезії, 
теоретичні й емпіричні досягнення науки на рівні, що дозволяє інтерпретувати 
природно- та суспільно-географічні явища і процеси, пов’язувати та порівнювати 
різні погляди на проблемні питання раціонального природокористування й 
планування; 

- володіти основними прийомами і методами виконання геодезичних робіт; 
- застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж 

та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, 
топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і 
експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та 
сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і 
аерокосмічних методів; 

- використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії, її 
систематизації і класифікації, відповідно до поставленого проектного або 
виробничого завдання; 

- використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології, 
методи математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань; 

- обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і 
кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 
комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних; 

- володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, 
топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів 
знімань в геоінформаційних системах; 

- володіти методами організації топографо-геодезичного виробництва від 
польових вимірювань до менеджменту та реалізації топографічної та 
землевпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства і 
управління виробництвом.  
 На основі результатів навчання у студентів з вивчення дисципліни повинен 
сформуватись рівень знань і навичок з: 

- нормативних документів по забезпеченню геодезичного моніторингу за 
деформаціями будівель та споруд; 

- основ інженерних вишукувань, технології проектування конструкцій 
будівель та споруд; 

- методів геодезичних спостережень за осіданням і креном будівель та 
споруд; 

- побудови епюр осідань та кренів будівель і споруд, ліній рівного осідання 
будівель і споруд, графіків осідання будівель і споруд в часі. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо-
го  

у тому числі усьо-
го  

у тому числі 
лек лаб інд с.р лек лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Інженерні вишукування. Спостереження за деформаціями будівель 

та споруд 
Тема 1. Інженерні вишукування 24 2 6  16 24 - 2  22 
Тема 2. Спостереження за 
деформаціями будівель та 
споруд 

27 4 6  17 27 2 2  23 

Тема 3. Способи  вимірювання 
деформацій будівель та споруд 24 4 2  18 24 2 -  22 

Разом за змістовим модулем 1 75 10 14  51 75 4 4  67 
Змістовий модуль 2. Геодезичний моніторинг будівель та споруд 

Тема 1. Загальні поняття про 
моніторинг об’єктів 
будівництва 

 
22 

 
2 

 
2 

  
18 

 
22 

 
- 

 
- 

  
22 

Тема 2. Організація проведення  
геодезичного моніторингу 26 2 4  20 26 1 2  23 

Тема 3. Методики виконання 
інструментальних вимірювань  
при геодезичному моніторингу   

 
27 

 
2 

 
8 

  
17 

 
27 

 
1 

 
2 

  
24 

Разом за змістовим модулем 2 75 6 14  55 75 2 4  69 
ІНДЗ           
Усього годин за 1-й семестр 150 16 28  106 150 6 8  136 
УСЬОГО ГОДИН ЗА 
ДИСЦИПЛІНУ 150 16 28  106 150 6 8  136 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

5.1. Теоретичний зміст дисципліни (курс лекцій) 
Денна форма навчання 

№ Змістовний модуль, теми лекцій  і орієнтирний перелік питань  Рекомендо-
вана 

література 
1 2 3 

Змістовий модуль 1. Інженерні вишукування. Спостереження за деформаціями 
будівель та споруд – 10 год 

1.1 Інженерні вишукування (2 год) 
1. Загальні поняття щодо інженерних вишукувань. Види 

вишукувань. 
2. Інженерно-геодезичні вишукування. 
3. Інженерно-геологічні вишукування. 
4. Інженерно-гідрометереологічні вишукування. 

 
[6,  с.6-11, 

с.29-31,  с. 35-43,  
с.51-66, с. 71-94] 

 
[7, с.11-13] 

1.2 Спостереження за деформаціями будівель та споруд (4 год) 
1. Загальні відомості про деформації. Види деформацій споруд. 
2. Визначення (розрахунок) деформацій споруд. 
3. Завдання та організація геодезичних спостережень 

деформації. 
4. Геодезичні знаки для спостереження за деформаціями. 

 
[2, с.347-351] 

 
[8, с.197-201] 

 
 

1.3 Способи  вимірювання деформацій будівель та споруд (4 год) 
1. Способи вимірювання осідань будівель та споруд. 
2. Способи вимірювання горизонтальних зміщень будівель і 

споруд. 
3. Способи спостережень за нахилом (креном) інженерних 

споруд. 
4. Способи спостережень за зсувами та тріщинами. 

 
[2, с.351-367] 

 
[8, с.202-207] 

 
 [11,  с.63-78] 

 
Змістовий модуль 2. Геодезичний моніторинг будівель та споруд – 6 год 

2.1 
 

Загальні поняття про моніторинг об’єктів будівництва (2 год) 
1. Основні поняття моніторингу об’єктів будівництва. 
2. Нормативна база проведення моніторингу будівель та споруд. 
3. Види моніторингу об’єктів будівництва.  

 
[6,  с.22-23]  

 
[5,  с.7-10] 

  
2.2 Організація проведення  геодезичного моніторингу (2 год) 

1. Загальні вимоги організації та проведення геодезичного 
моніторингу. 

2. Етапи здійснення (види робіт) геодезичного моніторингу 

 [4,  с. 5-17,                
с. 25-30]  

 [5,  с. 11-15, 
с. 23-29] 

[7,  с. 29-30] 
2.3 Методики виконання інструментальних вимірювань  при 

геодезичному моніторингу  (2 год) 
1. Вихідна висотно-планова основа для геодезичних робіт 
2. Інженерно-геодезичний моніторинг за осіданням будівлі. 
3.  Інженерно-геодезичні спостереження за відхиленнями від 

вертикальності (кренів) будинку. 

[3,  с. 5-12]  
 

[5,  с. 30-39] 
 

[7,  с. 31-33] 
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Заочна форма навчання 
 

№ Змістовний модуль, теми лекцій  і орієнтирний перелік питань  Рекомендо-
вана 

література 
1 2 3 
Змістовий модуль 1. Інженерні вишукування. Спостереження за деформаціями 

будівель та споруд – 4 год 
1.1 Спостереження за деформаціями будівель та споруд (2 год) 

1. Загальні відомості про деформації. Види деформацій споруд. 
2. Визначення (розрахунок) деформацій споруд. 
3. Завдання та організація геодезичних спостережень 

деформації. 
4. Геодезичні знаки для спостереження за деформаціями. 

 

 
[2, с.347-351] 

 
[8, с.197-201] 

 
 

1.2 Способи  вимірювання деформацій будівель та споруд (2 год) 
1. Способи вимірювання осідань будівель та споруд. 
2. Способи вимірювання горизонтальних зміщень будівель і 

споруд. 
3. Способи спостережень за нахилом (креном) інженерних 

споруд. 
4. Способи спостережень за зсувами та тріщинами. 

 

 
[2, с.351-367] 

 
[8, с.202-207] 

 
 [11,  с.63-78] 

 

Змістовий модуль 2. Геодезичний моніторинг будівель та споруд – 2 год 
2.1 

 
Геодезичний моніторинг будівель та споруд (2год) 

1. Загальні поняття про моніторинг об’єктів будівництва  
2. Етапи здійснення (види робіт) геодезичного моніторингу 
3. Методики виконання інструментальних вимірювань  при 

геодезичному моніторингу   
 

[3,  с. 5-12]  
 [4,  с. 5-17,                

с. 25-30] 
 [5,  с. 11-15, 

с. 23-39] 
[7,  с. 29-33]  
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5.2. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми К-ть год 

денне заочне 
1 2 3 4 

Семестр 1-й 1-й 
1 Інженерно-геодезичні вишукування для геодезичного 

моніторингу будівель та споруд   
2 1 (нач) 

2 Інженерно-геологічні  вишукування для геодезичного 
моніторингу будівель та споруд   

4 1 (нач) 

3 Спостереження за осіданнями будівель способом 
геометричного нівелювання 

6 2 (нач) 

 Модульна контрольна робота №1 2 - 
4 Створення планово-висотного обґрунтування для 

проведення геодезичного моніторингу будівель 
4 2 

5 Інженерно-геодезичний моніторинг за осіданням будівлі 4 2 
6 Інженерно-геодезичний моніторинг за відхиленнями від 

вертикальності (кренів) будинку 
4 - 

 Модульна контрольна робота №2 2 - 
 Разом годин за 1-й семестр 28 8 

 
Всього по дисципліні 

 
28 8 
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5.3. Самостійна робота 
 

№ 
 

Назва теми К-ть год Рекомендована 
література ден

не 
заоч
не 

1 2 3 4 5 
1 семестр 

1  Інженерні вишукування 
16 22 

[6,  с.6-11, с.29-31, 
с. 35-43, с.51-66, с. 71-94] 

[7, с.11-13] 
2 Спостереження за деформаціями будівель та 

споруд 17 23 
[2, с.347-351] 
[8, с.197-201] 

3 Способи  вимірювання деформацій будівель 
та споруд 18 22 

[2, с.351-367] 
[8, с.202-207]; [11, с.63-78] 

4 Загальні поняття про моніторинг об’єктів 
будівництва 18 22 

[6,  с.22-23] 
[5,  с.7-10] 

5 Організація проведення  геодезичного 
моніторингу 20 23 

 [4,  с. 5-17, с. 25-30]  
 [5,  с. 11-15, с. 23-29] 

[7,  с. 29-30] 
6 Методики виконання інструментальних 

вимірювань  при геодезичному моніторингу   17 24 [3,  с. 5-12]; [5,  с. 30-39] 
[7,  с. 31-33] 

Разом  годин за 1-й семестр 106 136  
Всього по дисципліні 106 136  

 
 

5.4. Індивідуальні завдання 
 

  Індивідуальне навчально-дослідне завдання є формою індивідуально-
консультативної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком 
індивідуально-консультативної роботи. 

Реферати  індивідуальних завдань за вибором 
1. Причини деформації споруд і поверхні схилів.  
2. Види деформацій і організація геодезичних спостережень. 
3. Поняття про тріщини і причини їх появи. 
4. Поняття про зсуви і способи спостережень за зсувами. 
5. Види горизонтальних деформацій і методи їх спостережень.  
6. Поняття про крен будівлі і методи спостережень за кренами споруд.  
7. Способи вимірювання осідань. 
8. Суть геометричного нівелювання під час спостереження за осіданням будівлі 

або споруди. 
9. Суть тригонометричного нівелювання під час спостереження за осіданням 

будівлі або споруди. 
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10. Суть гідростатичного нівелювання під час спостереження за осіданням будівлі 
або споруди. 

11. Суть лінійно-кутового способу вимірювання горизонтального знімання будівлі 
або споруди. 

12. Суть створного способу вимірювання горизонтального зміщення будівлі або 
споруди. 

13. Суть нахиленого проектування під час спостереження за креном будівлі. 
14. Суть способів координат і напрямків під час спостереження за креном будівлі. 
15. Проект спостереження за деформаціями. 
16. Геодезичні знаки, які використовують для спостереження за деформаціями. 
17. Основні задачі геодезичного моніторингу будівництва та реконструкції 

будівель та споруд. 
18. Склад робіт і порядок проведення геодезичного моніторингу будівель та 

споруд. 
19. Задачі і склад робіт при проведенні інженерного обстеження будівель і споруд. 

Висновок за результатами обстежень. 
20. Види обмірювальних робіт. Мета і методи виконання обмірювальних робіт. 
21. Оцінка категорії технічного стану конструкції за результатами візуально і 

детального обстеження. 
22. Мета і задачі моніторингу будівельних конструкцій будівель і споруд. 
23. Види геодезичного моніторингу. 
24. Сучасні нормативно-методологічні матеріали, які регламентують проведення 

геодезичного моніторингу споруд. 
25. Категорії технічного стану будівельних конструкцій. 
26. Класифікація причин виникнення аварій споруд. 
27. Класифікація природного та техногенного впливу на будівлі і споруди. 
28. Поняття періодичного і автоматичного геодезичного моніторингу. 
29. Сучасні методи і засоби діагностики і геодезичного моніторингу будівельних 

конструкцій. 
30. Методи оцінки технічного стану споруд в ході геодезичного моніторингу. 
31. Специфіка розробки систем геодезичного моніторингу проектних і 

експлуатаційних будівельних об’єктів. 
32. Етапи розробки і реалізації системи геодезичного моніторингу технічного 

стану конструкцій в ході життєвого циклу споруд. 
33. Сучасні методи і засоби контролю фізико-механічних характеристик 

конструкційних матеріалів безпосередньо в елементах будівель і споруд; 
дефектоскопії металевих, залізобетонних, кам’яних і дерев’яних конструкцій. 

34. Принципи створення і функціонування автоматичних систем геодезичного 
моніторингу. 

35. Геотехнічний моніторинг. 
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36. Моніторинг навколишньої забудови при новому будівництві. 
37. Сучасна апаратна база моніторингу основ і фундаментв будівель і споруд 

(датчики тиску грунту, глибинні інклінометри і т.д.). 
38. Сучасні методи і засоби реєстрації параметрів напругого-деформаційного 

стану будівельних конструкцій. 
39. Динамічні і сейсмометричні дослідження конструкцій в ході геодезичного 

моніторингу. 
40. Огляд сучасних геодезичних методів і засобів періодичного і автоматичного 

моніторингу. 
 

 
6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методи навчання – це способи спільної роботи викладача і студентів, 

спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань, придбання практичних 
навичок і умінь, розвиток у них пізнавальних здібностей, формування високих 
моральних, ділових та професійних якостей.  

При проведенні лекційних і лабораторних робіт з дисципліни 
«Геодезичний моніторинг будівництва та реконструкції будівель та споруд» 
застосовують словесні, інноваційні, наочні та практичні методи навчання, які 
приведені на схемі 1. 
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Схема1.  Методи навчання

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

СЛОВЕСНІ ІННОВАЦІЙНІ НАОЧНІ ПРАКТИЧНІ 

Розповідь 

Пояснення 

Бесіда 
- евристична 
- репродуктивна 
- вступна 
- підсумкова 

Інструктаж 
- вступний 
- поточний 
- підсумковий 
 

Метод презентацій 

Робота в групах 

Мозковий штурм 

Ілюстрація 

Демонстрація 

Спостереження 

Лабораторна робота 

Практична робота 

Вправи 
- підготовчі 
- тренувальні 
- графічні 
- усні 
- практичні 
-технічні 

 

Робота на 
виробництві 
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7. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ  
 
Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни  (незалежно від форми  

контролю) 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 таблицею 1.  

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і 
критерії оцінювання наведена в таблиці 2. 
Таблиця 1.           Шкала оцінювання знань студентів в Університеті 

 
 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 конференціях, написання 
рефератів, есе та інше, підготовки конспектів навчальних чи наукових тем тощо. 

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

Сума 
балів за 

100-
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ECTS 

Значення 
оцінки 
ECTS 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 7 
90 - 100 A відмінно 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 зараховано 

82 - 89 B 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 C 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 



 

1 2 3 4 
64 - 73 D задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 
положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 
помилки, серед яких є значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивний)

60 - 63 E достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

 
35 - 59 FX незадовільно 

з можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

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

навчального матеріалу 

Низь
(рецептивно

продуктивний)

1 - 34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 
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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. 
 Підсумковий контроль – інтегроване оцінювання результатів навчання на 
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах за 
національною шкалою і шкалою ЄКТС, яке включає семестровий контроль та 
атестацію студента. 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.  

В Університеті передбачена накопичувальна система оцінювання знань 
студентів при семестровому контролі, з якого передбачено іспит. Бал за 
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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. 
 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Малащук О.С. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Геодезичний моніторинг будівництва та реконструкції будівель 
та споруд» студентам спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». галузі знань 
19 «Архітектура та будівництво» / Малащук О.С. – Одеса: ОДАУ, 2018.  

2. Малащук О.С. Методичні рекомендації для  самостійного вивчення 
навчального матеріалу з дисципліни «Геодезичний моніторинг будівництва та 
реконструкції будівель та споруд» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та 
землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» / Малащук О.С. – 
Одеса: ОДАУ, 2018. 

3. Матеріали  рельєфних умов територій адміністративних одиниць Одеської 
області. 

4. Матеріали ґрунтових обстежень Одеської  області 1994-1998 рр. (карти грунтів 
масштабу 1:10000). 

5. Топографічні плани М  1:1000, 1:2000, 1:5000. 
6. Фонд тестових завдань. 
 

Програмне забезпечення : Acrobat 4.0;  Arc Gis 9,3;  AutoCad 2012;  Easy 
Trace 9,3 РRО; Gis 6;  Office 2003;  Open Office 1.0;  Win 2000 ServerNT; 7Zip;  
XNView; Windows XP prof;   МГ Сети.  
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова 
 

1. Войтенко С.П. Інженерна геодезія: підручник / Войтенко С.П. – К.: Знання. – 
2012. – 557. 

 
2. Вилка С.Г. Інженерна геодезія : навч. посіб. / С.Г. Вилка. – К.: Аграрна освіта, 

2014. – 371 с. 
 

3. ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий 
и сооружений. – М.: Стандартинформ, 2014. – 23 с. 

 
4. ГОСТ 31937-2011 Правила обследования и мониторинга технического 

состояния. Здания и сооружения. – М.: Стандартинформ, 2014. –55с. 
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