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Опис дисципліни
Дисципліна “Інженерна геодезія” спрямована на формування у студентів знань, вмінь та навичок
щодо самостійної роботи з топографічними картами і планами під час інженерно-геодезичних робіт із
застосуванням сучасних технологій у проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/1

1. Предмет і завдання
інженерної геодезії як
науки.

Знати суть та основні завдання інженерної
геодезії, її складових частин, та напрямки її
розвитку

Тести,
питання

2/1

2. Геодезичні
розбивочні роботи.

Мати поняття про розбивочні роботи. Знати
геодезичну основу розбивочних робіт та їх
способи.

Тести,
питання

4/2

3. Геодезичні роботи
при будівництві
автомобільних та
залізничних доріг,
магістральних
трубопроводів та ліній
електропередач.

Мати поняття про трасування лінійних споруд та
розбивку траси. Нівелювання траси. Побудова
повздовжнього профілю траси. Гідрометричні
роботи. Відновлення траси. Геодезичні роботи
при побудові земляного полотна. Віражі.
Серпантини. Особливості геодезичного
забезпечення будівництва магістральних
трубопроводів та ліній електропередач.

Тести,
питання

4/2

4. Геодезичні роботи,
при побудові мостів та
тунелів.

Вміти закріпити осі моста на місцевості.
Знімання району мостового переходу.
Геодезична планова розбивка основи моста.
Висотна розбивочна основа моста. Геодезичні
роботи при побудові опор моста. Розбивка
прольотів моста. Геодезичний контроль

Тести,
питання

1

деформації мостових споруд. Геодезичні
роботи при будівництві тунелів.
4/2

5. Геодезичні роботи,
при будівництві
будівель та споруд.

Знати загальні положення будівництва
будівель та споруд, допуски та класи точності
розбивочних робіт. Геодезичні роботи
нульового циклу будівництва будівель та
споруд. Геодезичні роботи наземного циклу
будівництва будівель та споруд.
Спостереження за деформаціями інженерних
споруд.

Тести,
питання

4/2

6. Інженерно-геодезичні
роботи при
енергетичному,
гідротехнічному та
меліоративному
будівництві

Знати склад та зміст геодезичних робіт при
побудові гідроелектростанцій. Особливості
геодезичного забезпечення будівництва
теплових та атомних електростанцій.
Геодезичні роботи при меліоративному
будівництві.

Тести,
питання

4/2

7. Геоінформаційні
системи та технології.

Мати поняття в геоінформатиці та знати її
основні визначення. Вміти працювати з
інформацією в ГІС. Робота з базами даних.

Тести,
питання

2/1

8. Геодезичне
забезпечення кадастру
об’єктів нерухомості.

Мати поняття кадастру об’єктів нерухомості.
Геодезичні роботи при межуванні земельних
ділянок. Знімання об’єктів технічної
інвентаризації. Геоінформаційні системи
кадастру нерухомості.

Тести,
питання

2/1

9. Безпека праці при
геодезичних роботах на
будівництві.

Мати поняття в геоінформатиці та знати її
основні визначення. Вміти працювати з
інформацією в ГІС. Робота з базами даних.

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
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Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-5) – тестування, розв’язки задач

30

Модуль 2 (теми 1-9) – теоретичні питання, розв’язки задач

40

Модуль 3 (КПІЗ)

30

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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