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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ                              

ІЗ НАУКОВИМ АНАЛІЗОМ ТА ОПТИМІЗАЦІЄЮ ПРОЕКТУВАННЯ І 

ПОБУДОВИ ОПОРНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА 

 

Наприклад: Проектувати і розбудовувати опорні геодезичні мережі в межах 

населених пунктів (міста) для будівництва та реконструкції будівель і споруд із 

застосуванням наукового аналізу із осучасненням і оптимізації. 

      

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Нормативно-правове-регулювання у 

сфері геодезії та землеустрою; Інженерна геодезія; Сучасні геодезичні прилади і 

технології; Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт; Інженерна 

геодезія; Інженерна (прикладна) фотограмметрія; Планування та організація 

геодезичного виробництва. 
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Програмні результати навчання: 

 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина України 

ПРН 2.  Використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти 

спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців. 

ПРН 4. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії 

ПРН 5.  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 

ПРН 6. Використовувати методи збору інформації в галузі геодезії і землеустрою, її 

систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або 

виробничого завдання 

ПРН 7. Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології, 

методи математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань 

ПРН 8. Вміти обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і 

кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних 

ПРН 9. Володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, 

топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів 

знімань в геоінформаційних системах 

ПРН 10. Володіти методами організації топографо-геодезичного виробництва від 

польових вимірювань до менеджменту та реалізації топографо-геодезичної 

продукції на основі використання знань з основ законодавства і управління 

виробництвом 

ПРН 11. Вміти виконувати основні топографо-геодезичні роботи при вишукуванні і 

будівництві, згідно нормативних вимог 

ПРН 12. Вміти застосовувати методи фотограмметрії при виконанні геодезичних 

вишукувань та в будівництві 

ПРН 13. Вміти вирівнювати та визначати оцінку точності державних геодезичних 

мереж, складати базу даних та каталогів координат пунктів 

РН 14. Вміти планувати та організовувати топографо-геодезичне виробництво 

ПРН 16. Вміти підготувати і використовувати високоточні геодезичні прилади 



ПРН 17. Вміти проектувати і будувати державні геодезичні мережі на поверхні 

Землі з найбільш високою точністю і надійністю 

ПРН 18. Вміти проводити геодезичний моніторинг при будівництві та експлуатації 

будинків і споруд 

ПРН 19. Вміти виконувати проектування і побудову опорних геодезичних мереж 

згідно нормативно-правових документів і топографічних інструкцій 

ПРН 20. Вміти застосовувати електронні геодезичні прилади відповідно 

нормативних документів геодезичних роботах при будівельно-монтажному 

виробництві 

ПРН 21. Знати принципи управління персоналом, вимоги до охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 

 

Диференційовані результати навчання:  

  

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 згущення геодезичного обґрунтування; 

- організацію і зміст робіт з державного контролю за використанням та 

охороною земель; 

- вимоги інструкції по «Створенню і реконструкції міських геодезичних мереж в 

УСК-2000»; 

 

володіти: 

- сучасними методиками створення опорних геодезичних мереж з 

використанням сучасних електронних приладів, в тому числі і глобальних 

навігаційних супутникових систем. 

 

вміти: 

- виконувати роботу по проектуванню і створенню знімальної мережі; 

- виконувати проектування та геодезичне забезпечення вишукувань, будівництва 

та експлуатації будівель та споруд; 

- виконувати обробку результатів з використання сучасних комп'ютерних 

технологій. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лабора

торні 

само

стійн

а 

1 2 3 4 5 6 

1. Види і методи побудови геодезичних мереж (ГМ).  КР. 

Проект побудови зовнішньої геодезичної розмічувальної 

мережі будівельного майданчика. 

 

2 2  6 

2. Міжвідомчі розбіжності в нормативних документах. КР. 

Проект побудови зовнішньої геодезичної розмічувальної 

мережі будівельного майданчика.  

 

2 
2 

  

6 

3. Основні положення створення ДГМ України. КР. Проект 

побудови зовнішньої геодезичної розмічувальної мережі 

будівельного майданчика. 

2 
2 

  

6 

4 Загальні відомості про Міжнародні системи координат 

WGS-84, ITRF, ITRS. КР. Проект побудови зовнішньої 

геодезичної розмічувальної мережі будівельного 

майданчика. КР. Проект побудови зовнішньої геодезичної 

розмічувальної мережі будівельного майданчика. 

 
 

2 

 

2 

  

6 

5 Державна геодезична референцна система координат УСК-

2000. Балтійська система висот. КР. Проект побудови 

зовнішньої геодезичної розмічувальної мережі 

будівельного майданчика. 

 
2 

2 
  

6 

6 Структура і точність ДГМ. КР. Проект побудови 

зовнішньої геодезичної розмічувальної мережі 

будівельного майданчика.  

 
2 

 

2 

  

 

6 

7 Побудова планової ГМ згущення і спеціального 

призначення. Типи геодезичних знаків. Їх закладка. 

 
2 

 

2 

 

 4 

8 Обстеження та оновлення ДГМ. Передача планових 

координат на настінні знаки. 
4 

9 Міські (місцеві) геодезичні мережі (МГМ). Планова 

прив'язка до одиночного настінного знака. 

 
2 

2 4 

10 Етапи створення та реконструкції МГМ. Планова прив'язка 

до одиночного настінного знака. 

4 

11 Обстеження пунктів і виконання технічного проекту. 

Планова прив'язка до двох настінних знаків. 

 
2 

2 
 4 

12 Робоче проектування. Планова прив'язка до трьох 

настінних знаків. 

2 
2 

 4 

13 Попередня обробка результатів вимірів. 2 
 

2 
 

 4 

14 Вирівнювання мереж і оформлення матеріалів. 2 2  4 

15 Будівельна сітка.  4 

16 Всього 24 24  72 

 



 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Проектування і побудова опорних геодезичних мереж» складає 

60 балів та 100 балів відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Курсова робота 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

40 70 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

З дисципліни передбачено виконання курсової роботи на тему «Побудова 

опорної геодезичної мережі для будівництва» 

 Робота складається з пояснювальної записки з обґрунтуванням методики 

розмічення геодезичної планово-висотної розмічувальної мережі будівельного 

майданчика. приладів, способу закріплення центрів, системи координат і схеми 

мережі. 

 Робота виконується згідно методичних вказівок [4]. 

Мінімальний рівень оцінювання курсової роботи за навчальною дисципліною 

«Проектування та побудова опорних геодезичних мереж» складає 60 балів і може 

бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість  

балів Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

Курсова робота 1   

Контроль знань:    

- виконання теоретико-методичного розділу 1 10 15 

- виконання аналітичного розділу 1 15 20 

- виконання проектного розділу 1 15 25 

Підсумковий - захист курсової роботи: 1 20 40 

Разом  60 100 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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