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1.Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування показників 

 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь здобувача вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів - 7 

Галузь знань 
19 «Архітектура та 

будівництво» 

 
Обов'язкова   

Модулів -                 2  
Спеціальність  - 193 “Геодезія 
та землеустрій” 

 
 
 
 
 
 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів- 2 1 – й   - й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

 
Семестр  

Денна заочна  
2 – й  

 
1- й   

 
2-й 

КП КП 
Загальна кількість годин Лекції  

210 180 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних —  
самостійної роботи  
студента –  
 
 
 

 
Ступінь здобувача вищої 

освіти: 
 

“Магістр” 

24 год. 6 год.   Год. 
Практичні, семінарські 

год. год. 
Лабораторні  

48 год. 8 год. 6 год. 
Самостійна робота 

138 год. 160 год. 
Індивідуальні завдання 

36 год. 
Вид контролю:  

екз. екз. 
 Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної  і  
                     індивідуальної роботи становить (%): 
    для денної форми навчання — 72/210 
    для заочної форми навчання — 20/160 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

         2.1.Основною метою вивчення дисципліни є засвоєння, поглиблення і 

розширення теоретичних і практичних знань з виконання геодезичних робіт при 

вишукуваннях, проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд. 

           2.2.Завданням дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів з 

наступних питань: 

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

вивченості, вибір та обгрунтування схеми побудови 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. 

            2.3.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: загальну нормативну базу виконання інженерно-геодезичних робіт, 

підготовку сучасних геодезичних приладів до роботи, методики та технології 

виконання геодезичних розмічувальних робіт, контрольних робіт з вивірення 

конструкцій та виконавчої зйомки; 

Вміти: виконувати роботи по проектуванню і створенню знімальної мережі, 

здійснювати геодезичне забезпечення будівництва та експлуатації будівель, 

проводити геодезичні розмічувальні роботи, вести геодезичні спостереження за 

осіданням інженерних споруд, виконувати геодезичні виконавчі зйомки.
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3.Програма навчальної дисципліни 

 
Теми змістових модулів, лекцій, орієнтовний перелік питань 

Література  

1 2 
Змістовий модуль 1. Загальні види інженерно-геодезичних робіт. 
Тема 1.1.Предмет і завдання курсу інженерної геодезії. 

1. Предмет вивчення і завдання дисципліни. 
2. Етапи будівництва інженерних споруд. 
3. Задачі інженерної геодезії на кожному етапі. 

[3,стор.6-9] 
 
 

Тема 1.2.Види і завдання інженерно-геодезичних вишукувань. 
1. Планова основа геодезичних робіт. 
2. Висотна основа геодезичних робіт. 

[3,стор.100-
115] 

 

Тема 1.3.Камеральне трасування лінійних споруд. 
1. Класифікація осей будинків і споруд 
2. Камеральне трасування. 

[3,стор.115-
123] 

 
Тема 1.4.Геодезична планова та висотна основа   
                розмічувальних робіт. 

1. Способи планового перенесення  проекта в натуру. 
2. Способи висотного перенесення  проекта в натуру. 

[3,стор.123-
146] 

 
 
 

Тема 1.5.Геодезична підготовка розмічування проекту  
              будинків і споруд 

1. Геодезичні мережі, що створюються на початок 
будівництва. 

2. Розмічувальна мережа будівельного майданчику. 

[3,стор.120-
126] 

 
 

Тема 1.6.Способи геодезичних розмічувальних робіт. 
1. Побудова в умовах будівельного майданчику 

розмічувальних елементів. 
2. Геодезичні способи розмічування та їх точність. 

Координатний спосіб 

[3,стор.126-
146] 

 
 

Змістовий модуль 2. Спеціальні види інженерно-геодезичних робіт 

Тема 2.1.Принцип плАнування міських територій. 
1. Проект будівництва. Розробка техніко-економічних 

основ розвитку міста та генерального плану. 

[1,стор.122-
130] 

 
Тема 2.2.Геодезичні роботи при вертикальному плануванні  
                місцевості. 
          1.Проект детального планування та ескізи забудови міста 
          2.Висотне забезпечення будівництва. 

[1,стор.130-
136] 
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1 2 

Тема 2.3.Геодезичні роботи при зведені будинків і споруд. 
1. Завдання геодезичної служби в підготовчий період. 
2. Висотне забезпечення будівництва. 

[3,стор.149-
156] 

 
Тема 2.4. Геодезичні роботи при монтажі промислових споруд. 

1. Побудова та закріплення основних осей . 
2. Редукування точок у проектне положення. 

[3,стор.161-
167] 

 
Тема 2.5.Спостереження за деформаціями інженерних споруд. 

1. Види та зміст геодезичних спостережень за  
     деформаціями споруд. 

[3,стор.203-
205] 

 
Тема 2.6.Спостереження за нахилами, зсувами інженерних  
                споруд та тріщинами. 

1. Спостереження за нахилими споруд. 
2. Спостереження за зсувами та тріщинами споруд 

[3,стор.205-
208] 
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4.Структура навчальної дисципліни 

 
Назва змістових модулів і тем  

Кількість годин 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

усьо
го 

у тому числі  усього у тому числі  

 л п лаб 
 

інд с.р. 
 

 л п лаб 
 

інд с.р. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий  модуль 1. Загальні види інженерно-геодезичних робіт. 

Тема 1.1.Предмет і завдання курсу інженерної 
геодезії. 
 

14 2  4 8  6 2    4 

Тема 1.2.Види і завдання інженерно-геодезичних 
вишукувань. 

14 2  4 8  14 2  2  10 

Тема 1.3.Камеральне трасування лінійних споруд. 
 

14 2  4 8  14   2  12 

Тема 1.4.Геодезична планова та висотна основа   
                розмічувальних робіт. 

14 2  4 8  14     14 

Тема 1.5.Геодезична підготовка розмічування проекту 
будинків і споруд 

14 2  4 8  14   2  12 

Тема 1.6.Способи геодезичних розмічувальних робіт. 
 

17 2  4 11  12   2  10 

Разом за змістовим модулем 1 87 12  24 51  74 4  8  62 



 

1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 2. Спеціальні види інженерно-геодезичних робіт

Тема 2.1.Принцип планування міських територій. 
 

14 2  4  8 

Тема 2.2.Геодезичні роботи при вертикальному 
плануванні   місцевості. 

14 2  4  8 

Тема 2.3.Геодезичні роботи при зведені будинків і 
споруд. 

14 2  4  8 

Тема 2.4. Геодезичні роботи при монтажі 
промислових споруд. 

14 2  4  8 

Тема 2.5.Спостереження за деформаціями інженерних 
споруд. 

14 2  4  8 

Тема 2.6.Спостереження за нахилами, зсувами 
інженерних споруд та тріщинами. 

17 2  4  11 

Курсовий проект. 
 

36    36  36

Разом за змістовим модулем 2 87 12  24 36 51 98
Разом за дисципліну 210 24  48 62 102 180
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5.Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

 

Кількість годин 
Денна  Заочна  

1 2 3 4 
Змістовий  модуль 1. 

1.1 Визначення архітектурних та конструктивних 
характеристик будівлі. 

 
4 

 

1.2 Аналіз нормативної бази по забезпеченню 
будівництва споруд. 

 
4 

 

1.3 Проектування вихідної геодезичної мережі 
при будівництві будівлі. 

 
4 

 
2 

1.4 Аналіз методів побудови геодезичної мережі 
для будівництва споруд. 

 
4 

 
2 

1.5 Попередній розрахунок точності вихідної 
геодезичної мережі. 

 
4 

 
2 

1.6 Вибір та обгрунтування точності методу 
побудови геодезичної мережі. 

 
2 

 
2 

 Модульна контрольна робота №1 2  
 Разом за змістовим модулем 1 24 8 

2.1 Обгрунтування та вибір приладів для 
побудови геодезичної мережі. 

 
4 

 
2 

2.2 Методи винесення  в натуру для пунктів 
вихідної геодезичної мережі. 

 
4 

 

2.3 Методика виконання вимірювань елементів 
редукції пунктів. 

 
4 

 
2 

2.4 Методи згущення вихідної геодезичної 
мережі на етапі будівництва. 

 
4 

 

2.5 Попередній розрахунок точності методу 
згущення мережі. 

 
2 

 
2 

2.6 Методи виконавчого знімання для 
визначення конструкцій. 

 
2 

 

 Модульна контрольна робота №2 2  
 Разом за змістовим модулем 2 24 6 
 Разом за дисципліну 48 14 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

6.Самостійна робота 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна  Заочна  

1 Конструктивні типи і схеми сучасних висотних будинків і 
споруд. Їх конструктивні елементи. Сучасні методи 
будівництва. 

 
10 

 
12 

2 Проекти будівництва міст. Проекти детального планування 
та забудови міст. 
 

 
12 

 
10 

3 Просторова зовнішня геодезична розмічувальна основа для 
будівництва споруд. 
 

 
10 

 
14 

4 Побудова та закріплення осей споруд, зокрема в 
котлованах. Сучасні глибокі котловани. 
 

 
10 

 
12 

5 Геодезичне забезпечення будівництва та геодезичний 
контроль при створенні фундаментів споруд. 
 

 
14 

 
14 

6 Геодезичне забезпечення та геодезичний контроль при 
створенні фундаментів споруд. 
 

 
10 

 
12 

7 Геодезичне забезпечення та геодезичний контроль 
будівництва надземної частини споруд. 
 

 
12 

 
12 

8 Сучасні геодезичні прилади, які використовуються в 
будівництві. Використання супутникових технологій. 
 

 
10 

 
12 

9 Вишукування інженерних споруд. Великомасштабні 
зйомки. Виконавчі зйомки. Зйомки підземних комунікацій. 
 

 
10 

 
12 

10 Техніка безпеки при роботі з лазерними геодезичними 
приладами. 

 
4 

 
14 

 Разом годин 102 124 
 

7.Індивідуальна робота 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

 

Кількість годин 
Денна  Заочна  

1 Підготовка вихідних матеріалів і даних для виконання 
курсового проекту 

36 36 

 Разом годин 36 36 
 

Індивідуальне завдання – Геодезичне забезпечення будівництва висотного 
будинку 
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8. 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 проведені лекційних і лабораторних робіт з дисципліни “Інженерна 

геодезія” застосовують словесні, іноваційні, наочні та практичні методи 

навчання, які приведені в схемі 1. 
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9.Методи контролю 

      Оцінювання знань студентів з дисципліни “Інженерна геодезія” 

здійснюється на протязі  семестра та передбачає наступні контрольні заходи: 

- поточний контроль, який оцінює засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторних занять; 

- модульний контроль, який оцінює якість засвоєння студентом змісту 

залікових модулів під час виконання модульних контрольних робіт; 

- підсумковий семестровий контроль, який оцінює якість засвоєння змісту 

навчальної дисципліни “Інженерна геодезія”— іспит. 

На початку вивчення дисципліни студентам доводиться зміст робочої 

навчальної програми (кількість модулів, форми проведення контролів та 

критерії їх оцінки). 

     Поточний та модульний контролі знань, умінь та практичних навичок 

студентів проводиться після вивчення  логічно завершеної частини 

навчального матеріалу з метою стимулювання студентів до постійної 

самостійної навчальної роботи. 

      Поточний контроль може проводитися у формі: 

- комп'ютерного тестування; 

- усного опитування або письмового експрес-контролю на лабораторних 

заняттях; 

- виконання та захисту лабораторних робіт; 

- опрацювання  завдань робочих зошитів. 

       Форму проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань 

визначається  кафедрою. 

       Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється шляхом 

виставлення в журналі обліку роботи викладача оцінок (балів), отриманих 

студентами за кожний зарахований вид роботи, згідно із робочою програмою 

дисципліни. Результати поточного контролю враховуються викладачем при 

визначенні підсумкової оцінки за модуль. 



14 
 

       Модульний контроль  може проводитися у формі тестування (письмового 

чи електронного), письмової контрольної роботи, виконання розрахункового 

або розрахунково-графічного завдання тощо. 

        Оцінювання поточного та модульного контролів здійснюється за 100-

бальною шкалою.(табл.1) Перездача модулів з метою підвищення позитивної 

оцінки не дозволяється. 

        Індивідуальні завдання (курсовий проект) виконуються студентами 

упродовж семестру з метою набуття навичок самостійної роботи з науковими 

джерелами і оволодіння методикою дослідження. 

        Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за 100-бальною 

шкалою. 

        Захист індивідуальних завдань проводиться у визначені кафедрою 

терміни до початку екзаменаційної сесії перед комісією у складі керівника 

проекту та двох-трьох викладачів кафедри. Термін захисту курсового 

проекту обмежується іспитовою сесією, тобто останнім днем теоретичного 

навчання. Повторний захист здійснюється під час ліквідації академічної 

заборгованості. 

        Підсумковий семестровий контроль у формі семестрового іспиту це 

спосіб контролю засвоєння студентом  теоретичного та практичного 

матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

       Форма проведення іспиту -  комп'ютерне тестування (для заочної форми 

навчання – за рішенням кафедри) 

       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 

шкалою множиться  на ваговий коефіцієнт 0,7 і виставляється у 

екзаменаційну відомість. Бал за іспит за 100-бальною шкалою множиться на 

ваговий коефіцієнт 0,3 і виставляється у екзаменаційну відомість. 
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      Іспит зараховується, якщо студент отримав за підсумковий бал за іспит не 

менше 60-ти балів із 100 можливих. 

      У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання іспиту з 

дисципліни допускається не більше двох разів. 
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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 

      
      В третьому семестрі за навчальним планом передбачена форма контролю 

— залік і в заліково-модульну відомість виставляється “зараховано” чи  “не 

зараховано”на підставі результатів залікових модулів контрольних робіт 

(табл.1). 

     В четвертому семестрі  передбачена форма контролю- іспит, до якого 

допускаються студенти, які отримали за результатами підсумкового 

модульного контролю не менше 60-ти балів та захистили курсовий проект 

(60 балів і більше) (див.табл.2). 

    У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання іспиту з дисципліни 

допускається  не більше двох разів. 
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10. Методичне забезпечення 

1.Топографічні карти масштаба 1:10 000, 1:25 000. 

2.Масштабні лінійки та циркулі – вимірники. 

3.Геодезичні транспортири. 

4.Полярні планіметри. 

5.Електронний тахеометр . 

6.Нівеліри Н-3. 

7.Нівелірні рейки. 

8.Мірні стрічки та рулетки. 

9.Лазерна рулетка Leica DlSTO А5 

 

     Програмне забезпечення: AutoCad 2012; G156; Open Oƒƒice 1,0; Windous 

XP proƒ; МГ сети. 

 

11.Рекомендована література 

Базова література 

1.Войтенко С.П. Інженерна геодезія. Підручник. – К. Знання: 2012 – 516с. 

2.Волосецький Б.І. Інженерна геодезія. Підручник. Львів: 2003 – 143с. 

3.Юрковський Р.Г. Основи інженерної геодезії /С.П. Войтенко, Г.М. Литвин,   

   Н.Р. Вильданова, І.А. Маліна – Одеса: ОДАБА, 2014 – 217с. 

Допоміжна література 

1.Стукальський В.П. Інженерна геодезія. – Одеса 2006 – 202с. 

2.ДБН В.1.3 – 2:2010. Геодезичні роботи в будівництві. К. Мінрегіонбуд  

   України. 2010. – 69с. 

3.Створення та реконструкція міських геодезичних мереж в УСК – 2000.    

   Інструкція. 

4.Інструкція по нівелюванню І, ІІ, ІІІ, ІV класів. 

5.ПТБ – 88. Правила техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах. 
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12.Інформаційні ресурси 
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4.http://www.stroyspot/ru/tehnologii/vozvedenie  podzemnoi chasti karkasnyh 

zdanii/html 

5.http://www.ais.by/story/3702. 

6.http://www.Complexdoc.ru/ntdtext/534182/1 

7.http://www.Complexdoc.ru/text/ГОСТ%2026433.2-94 

8.http://www.Complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%2051872-2002 

 

 

            


