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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ                                        

ІЗ ОСНОВНИМИ МЕТОДАМИ, ЗАСОБАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ 

ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УСІХ 

ЕТАПІВ БУДІВНИЦТВА 

 

Наприклад: Вміння розрахувати необхідну точність вимірювань і обрати методи 

і засоби її забезпечення для даного класу точності при передачі планового і 

висотного положення осей на монтажний горизонт. 
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Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Інженерна геодезія; Інженерна (прикладна) 

фотограмметрія; Геодезичний моніторинг будівництва та реконструкції будівель та 

споруд; Проектування і побудова опорних геодезичних мереж; Планування та організація 

геодезичного виробництва; Сучасні геодезичні прилади і технології. 

 

Програмні результати навчання: 

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 

ПРН 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 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: 

- призначення і умови технічної експлуатації будівель і споруд, що потребують 

інженерно-геодезичного забезпечення; 

- будову спеціальних інженерно-геодезичних приладів; 

- сучасні технології геодезичних робіт при інженерних вишукуваннях, підготовці та 

винесенні проектів в натуру (на місцевість); 

- сучасні технології спостереження за деформаціями будівель і інженерних 

- споруд, і вивчення небезпечних геодинамічних процесів; 

 

володіти: 

- різними методиками розмічувальних робіт; 

- сучасними приладами і програмним забезпеченням для виконання розмічувальних 

робіт; 

- методами контрольних вимірів; 

- методиками оцінки проектів планових і висотних мереж. 

 

вміти: 

- виконувати перевірки, юстування і експлуатацію спеціальних геодезичних приладів та 

інструментів, призначених для вирішення завдань інженерної геодезії; 

- виконувати великомасштабні топографічні знімання територій, знімання 

- підземних комунікацій, виконавчі знімання і обмірні роботи; 

- виконувати геодезичні дослідження, створювати вишукувальні плани і оформляти 

виконавчу документацію; 

- виконувати інженерно-геодезичні роботи по перенесенню проектів в натуру; 

- контролювати збереження проектної геометрії в процесі ведення будівельно-

монтажних робіт; 

- проектувати генеральні плани об'єктів будівництва. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практ

ичні 

лабо

рато

рні 

самост

ійна 

1 2 3 4 5 6 

1. Загальні відомості про геодезичне забезпечення будівництва. 

Організація геодезичних робіт у будівництві 

 

4 

2,0  8 

2.  Геодезичне забезпечення при проектуванні інженерних споруд 4,0  8 

3. Розмічувальні роботи 4 4,0  8 

4. Геодезичне забезпечення будівництва підземної частини 

будівель 

4 4,0 
 8 

5. Геодезичне забезпечення зведення надземної частини будівель 

та споруд. 

 

4 

 

4,0 

  

8 

6. Геодезичне забезпечення будівництва підземних комунікацій  

2 

 

2,0 

 6 

7. Геодезичне забезпечення монтажу технологічного обладнання  6 

8. Виконавчі знімання будівель та споруд 2  

2,0 

 6 

9. Спостереження за деформаціями будівель та споруд 2  8 

10. Обробка матеріалів геодезичних вимірювань в програмних 

комплексах 

2 2,0  6 

 Всього 24 24  72 

 

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

навчальною дисципліною «Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт» 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 

Розрахунково-графічна робота 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані тести) 2 
40 70 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 



 

 

 
Розрахунково-графічну роботу передбачено на тему «Розрахунок точності і вибір 

засобів її забезпечення при виконанні геодезичного супроводження наземного циклу 

будівництва, згідно прийнятих на виробництві методик». В цій роботі розглядається 

споруда – будинок, оцінку точності розмічувальних робіт якого треба розрахувати. 

Студенту потрібно: визначити параметри точності розмічувальних робіт, враховуючи 

геометричні параметри будівлі і вимоги нормативних документів. 

Робота складається з розрахункової та графічної частин і виконується у вигляді 

пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-4) [3]. 

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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