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Опис дисципліни 

Вибіркова професійно-орієнтована дисципліна «Основи інженерної геодезії» має на 

меті формування у студентів знань з теорії та практики інженерно-геодезичних робіт для 

цілей будівництва та експлуатації будівель і споруд різного цільового призначення.  

Завдання дисципліни «Основи інженерної геодезії» – засвоєння студентами сучасних 

методів прикладних геодезичних робіт, які виконують при вишукуванні і проектуванні, 

будівництві, експлуатації будівель та споруд. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти отримують теоретичні знання та 

набувають практичні навички виконання інженерно-геодезичних вишукувань, інженерно-

геодезичного проектування, геодезичних робіт під час спорудження будівель і споруд та 

спостережень за деформаціями будівель і споруд, що дозволить сформувати розуміння 

специфіки виконання геодезичних робіт саме для потреб будівництва та експлуатації 

інженерних об’єктів. 

Сучасні промислові і цивільні споруди відрізняються суттєвою складністю і 

розмірами. Процес будівництва ґрунтується на вимогах до точності просторового 

розміщення і дотримання геометричних параметрів усіх елементів споруд, визначених 

проектом. 

Рівень знань про класичні та сучасні способи і методи інженерної геодезії має 

дозволити студенту у майбутній професійній діяльності успішно і якісно розв’язувати задачі, 

пов’язані із виконанням інженерно-геодезичних вишукувань, інженерно-геодезичного 

проектування, геодезичних розмічувальних робіт, виконавчих знімань, спостережень за 

деформаціями будівель і споруд, забезпечувальних робіт під час монтажу елементів 

будівельних споруд та технологічного устаткування. 

 Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності 

студентів:  

Загальні компетентності:  

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Знання та розуміння області геодезії та землеустрою. 

ЗК 4 Здатність працювати самостійно та у складі бригади. 

Фахові компетентності: 

ФК 3. Поглибленні знання способів зображення земної поверхні на картах та планах, 

приладів та методів геодезичних вимірювань, принципів побудови геодезичних мереж, 

математичної обробки геодезичних вимірів, організації та управління геодезичним 

виробництвом. 

ФК 11. Здатність створювати геодезичні мережі, проводити геодезичні вимірювання й 

обробляти їх результати. 

ФК 12 Здатність вибирати й розраховувати картографічні проекції, складати карти і 

плани різного змісту. 

ФК 14. Здатність виконувати знімальні роботи, пов'язані з веденням кадастрів, з 

будівництвом і промисловим виробництвом. 

Компетентності ЗК 12, ФК 3 набуваються переважно на лекціях, інші – на практичних 

заняттях, лабораторних роботах та в результаті виконання індивідуальних завдань. 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2. Здатність демонструвати знання теоретичних основ геодезії, вищої та 

інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, дистанційного 

зондування Землі та фотограмметрії, землевпорядкування і земельного кадастру. 

ПРН 3 Здатність демонструвати знання і розуміння методів і технологій створення 

державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних 

знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування і 

експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських 

комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів. 
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ПРН 4 Здатність демонструвати знання основ складання й оновлення карт, 

технологічних процесів підготовки карт до видання та їх видання. 

ПРН 9. Здатність обирати і застосовувати сучасну геодезичну і фотограмметричну 

техніку і технології, методи математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань. 

 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Лекції 28 4 

Практичні заняття 30 6 

Лабораторні роботи 30 8 

Самостійна робота 92 162 

Всього годин 180 180 

 

Теми лекцій 

1. Предмет, задачі та зміст навчальної дисципліни. 

2. Інженерно-геодезичні вишукування. 

3. Трасування лінійних споруд. 

4. Інженерно-геодезичне проектування. 

5. Інженерно-геодезичні розмічувальні роботи. 

6. Геодезичне забезпечення монтажу будівельних конструкцій і технологічного 

обладнання. 

7. Геодезичні роботи при будівництві будівель і споруд.  

8. Геодезичні роботи при експлуатації будівель і споруд. 

 

Теми практичних занять 

1. Розв’язування типових інженерно-геодезичних задач. 

2. Підготовка вихідних даних для розмічування головних і проміжних точок колової 

кривої. 

3. Обчислення проектних позначок під час проектування горизонтального та 

нахиленого майданчиків за балансом нульових робіт. 

4. Геодезична підготовка до винесення на місцевість проекту споруди. 

5. Геодезичні розрахунки для встановлення і вивірки будівельних конструкцій. 

6. Обробка результатів геодезичних вимірювань під час спостереження за 

деформаціями будівель і споруд. 

 

Теми лабораторних робіт 

1. Розмічування основних точок колової кривої та детальне її розмічування на 

місцевості. 

2. Винесення на місцевість лінії заданого ухилу. 

3. Винесення на місцевість проектної відстані. 

4. Винесення на місцевість проектного горизонтального кута. 

5. Винесення на місцевість точки із заданою позначкою і прямокутними 

координатами. 

6. Передача позначки на велику висоту і в глибокий котлован. 

7. Визначення висоти споруди. 

 

Індивідуальні завдання 

Розрахунково-графічні роботи: №1 «Інженерно-геодезичне проектування при 

трасуванні автомобільної дороги», №2 «Вертикальне розпланування місцевості для 

будівництва споруди». 



 

 

 

4 

 

Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповідь, пояснення). 

Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, спостереження та 

вимірювання в лабораторних або реальних умовах місцевості за визначеним алгоритмом). 

Проблемного викладу (написання рефератів). 

Частково-пошукові методи (проектна діяльність (виконання практичних завдань, що 

дозволяють отримати актуальний, практично значущий результат)). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Волосецький Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і 

будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2015. 208 с. 

2. Войтенко С. П. Інженерна геодезія. К., 2012. 574 с. 

3. Панчук Ю. М., Бялик І. М., Янчук О. Є. Інженерна геодезія. Рівне: НУВГП, 2012. 

337 с. 

Рекомендована додаткова навчальна література 

4. Войтенко С. П. Геодезичні роботи в будівництві. К.: ІСДО, 1993.                144 с. 

5. Волосецький Б. І. Інженерна геодезія. Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2003. 144 с. 

6. Панчук Ю. М., Янчук О. Є. Лабораторний практикум з інженерної геодезії. Рівне: 

НУВГП, 2010. 134 с. 

7. Ратушняк Г. С. Інженерна геодезія. Практикум. К.: Вища шк., 1992. 262 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Електронні курси Онлайн системи навчання КрНУ: «Основи інженерної 

геодезії_Частина 1», «Основи інженерної геодезії_Частина 2» [Електронні ресурси] / 

П. Б. Міхно. URL: http://krnu.org/course/view.php?id=325 (спосіб зарахування – 

самореєстрація; кодове слово: прикладнагеод44). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. Методичні 

вказівки, навчальна та робоча програми з дисципліни «Основи інженерної геодезії». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Основи інженерної геодезії» потребує: 

відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно із навчальним 

планом; підготовки до практичних занять; підготовки до лабораторних занять; виконання 

модульних контрольних робіт за №№ 1, 2, 3 і 4; виконання індивідуальних завдань 

(розрахунково-графічних робіт  № 1 і 2); дотримання вимог академічної доброчесності 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf).  

Розв’язання завдань до практичних та лабораторних робіт повинно відповідати 

визначеним у методичних вказівках вимогам, та містити розрахунок із наведенням 

необхідних креслень на підставі індивідуальних вихідних даних за відсутності ознак 

повторюваності та плагіату. На практичних та лабораторних заняттях присутність здобувачів 

вищої освіти є обов’язковою. Бали за виконання та захист усіх практичних робіт та 

розрахунково-графічних робіт, що передбачені програмою дисципліни, нараховуються 

виключно після їх захисту (відповіді на контрольні питання). При цьому максимальним 

рейтингом оцінюється виконання усіх практичних та лабораторних робіт згідно з розкладом 

занять за умови їх захисту. Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Те ж саме 

стосується й студентів, які не змогли з першого разу розв’язати поставлене завдання або 

показали відсутність теоретичних знань з основних питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися 

до усіх учасників навчального процесу, бути уважним та дисциплінованим, має 

http://krnu.org/course/view.php?id=325
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
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дотримуватися санітарно-гігієнічним норм та правил, та строків виконання навчальних 

завдань. Всі види завдань студент має вирішувати індивідуально, керуючись власними 

знаннями, уміннями та навичками. За необхідності студент може отримати консультації 

викладача з незрозумілих питань. Посилання на всі використані ресурси та літературні 

джерела (наприклад, у розрахунково-графічній роботі) повинні бути чітко визначені та 

оформлені належним чином. Студент, який вчасно виконав розрахунково-графічну роботу, 

якісно оформив за відсутності помилок у розрахунках, отримує максимальну кількість балів 

автоматично, без захисту роботи. 

Пропущені лекційні заняття студент опрацьовує самостійно, з виконанням і захистом 

рефератів за темою пропущених занять (кількість рефератів відповідає кількості пропусків 

занять). Модульні контрольні роботи зараховуються студенту лише за умови виконання цих 

робіт з якістю 50 і більше відсотків. 

Іспит складає студент, який отримав 50 і більше балів. Якщо за результатами 

поточного контролю студент не набрав 50 балів, він зобов’язаний до початку екзаменаційної 

сесії підвищити свій рейтинг шляхом перескладання модульних контрольних робіт.  

 

Контрольні заходи  

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (чотири модульні контрольні 

роботи і дві розрахунково-графічні роботи), диференційований залік у сьомому семестрі, 

підсумковий контроль (іспит) у восьмому семестрі. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Модульна контрольна робота 10 тестових питань із випадковим вибором (випадковий 

вибір із 15-45 питань) за тематикою відповідного змістового модуля (http://krnu.org). 

Правильна відповідь (один правильний варіант серед множини пропонованих) оцінюється 1-

2 балами. Студент має дві спроби, які оцінюються за принципом середньої оцінки. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX незадовільно (з можливістю повторного складання) 

0–34 F 
незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 

Вид занять 
Сума 

Перший модуль 

(сьомий семестр) 

Другий модуль 

(сьомий семестр) 

Лекції 10 10 

Практичні роботи 10 10 

Лабораторні роботи 20 10 

Поточний контроль: 

розрахунково-графічна робота  

модульна контрольна робота – тести поточного контролю 

модульна контрольна робота – тести поточного контролю 

 

№ 1 

№ 1 

№ 2 

 

20 

20 

20 

 

№2 

№ 3 

№ 4 

 

30 

10 

10 

Підсумковий контроль (іспит, тести) --- 20 

Усього 100 100 

http://krnu.org/

