




 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

 Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3,0 

Галузь знань: 
19 Архітектура та будівництво 

 Обов’язкова 
Напрям підготовки:  

- 
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання- не 
передбачено 

Спеціальність: 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
 

Рік підготовки: 
2 -й  2 -й 

Семестр 
Загальна кількість годин - 
90 

3 -й  3 -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента - 4 

Освітній рівень: 
 магістр  

14  год. 4  год. 
Практичні, семінарські 
16  год. 4  год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
60  год. 82 год. 

У тому числі: 
Індивідуальні завдання: 0 год. Мова навчання: 

державна Форма підсумкового 
контролю: екзамен 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Геодезичне 
забезпечення будівництва» є формування у майбутніх фахівців в галузі 
будівництва умінь та знань сучасних засобів і методів виконання топографо-
геодезичних вимірювань та їх математичну обробку, створення знакових та 
цифрових моделей земного простору (топографічних планів, профілів тощо), їх 
використання при інженерній підготовці територій, інженерно-геодезичне 
забезпечення проектування, будівництва, контролю будівельно-монтажних 
робіт,  експлуатації та реконструкції інженерних споруд, спостереження за 
деформаціями будівель і споруд. 
 2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Геодезичне 
забезпечення будівництва» є методи і засоби вимірювання і побудови фізичних 
величин (кутів, довжин ліній), способи створення знакових і цифрових моделей 
земного простору та способи їх використання при розв’язанні інженерно-
геодезичних задач у будівництві, експлуатації та реконструкції будівель. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей: 

ФК2. Знання спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення 
прикладних професійних задач.  

ФК9. Уміння застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп’ютерного моделювання в процесі професійної діяльності.  

 
 

3. Результати навчання 
ПРН2. Виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході 

професійної діяльності і залучати до їх вирішення відповідний фізико-
математичний апарат. 

ПРН3. Застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп`ютерного моделювання. 

ПРН6. Застосовувати програмні засоби комп'ютерної графіки і 
візуалізації результатів науково-дослідницької діяльності, оформляти звіти і 
презентації, готувати реферати, доповіді і статті за допомогою сучасних 
офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів 
друку. 

ПРН8. Проектувати будівлі і споруди з метою забезпечення їх міцності, 
стійкості, довговічності і безпечності, у тому числі із застосуванням 
програмних систем комп`ютерного проектування на основі ефективного 
поєднання передових технологій їх  виконання та  багатоваріантних 
розрахунків, впроваджуючи сучасні заходи з ресурсо- та енергозбереження. 

 



 

 
4. Передумови для вивчення дисципліни 

 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше інженерна геодезія, інженерна 
геологія 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва.  
 Види і завдання інженерно-геодезичних вишукувань. Технологія вишукування 
трас лінійних споруд. Елементи плану і профілю лінійних споруд.  
  
 Тема 2. Геодезичні розмічувальні роботи.  
 Призначення і організація розмічувальних робіт. Геодезична планова та 
висотна основа розмічувальних робіт. Класифікація осей будинків і споруд.   
 
 Тема 3. Технологія геодезичних розмічувальних робіт.  
 Завдання та зміст геодезичних розмічувальних робіт. Елементи 
геодезичних розмічувальних робіт. Винесення точок з проектними позначками.  
 
 Тема 4. Геодезична підготовка розмічування проекту будинків і 
споруд. 
 Геодезична підготовка розмічування проекту будинків і споруд. 
Складання розмічувальних креслень і проекту виконання геодезичних робіт.  
 
 Тема 5. Геодезичні роботи при плануванні та забудові міських 
територій. 
 Принципи планування міських територій. Складання проекту і 
розмічування червоних ліній.  
 
 Тема 6. Геодезичні роботи при монтажі елементів будівельних 
конструкцій. 
 Завдання та зміст геодезичних робіт. Встановлення і вивірення елементів 
конструкцій у плані. Встановлення і вивірення елементів конструкцій за 
висотою. Встановлення і вивірення конструкцій за вертикаллю.  
 
 Тема 7. Геодезичні роботи при зведенні будинків і споруд.  

Завдання геодезичної служби в підготовчий період. Розмічування і 
закріплення осей. Побудова обноски і винесення на обноску осей. Геодезичні роботи 
при влаштуванні котлованів. Геодезичні роботи при монтажі фундаментів. Геодезична 
підготовка монтажних горизонтів. 



 

 
6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

ТЕМА 1. Інженерно-
геодезичні вишукування 
для будівництва. 

13 2 2 - 9 11 0,5 0,5 - 10 

ТЕМА 2. Геодезичні 
розмічувальні роботи. 13 2 2 - 9 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 3. Технологія 
геодезичних 
розмічувальних робіт 

13 2 2 - 9 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 4. Геодезична 
підготовка 
розмічування проекту 
будинків і споруд 

13 2 2 - 9 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 5. Геодезичні 
роботи при плануванні 
та забудові міських 
територій 

13 2 2 - 9 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 6. Геодезичні 
роботи при монтажі 
елементів будівельних 
конструкцій. 

13 2 2 - 9 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 7. Геодезичні 
роботи при зведенні 
будинків і споруд. 

12 2 4 - 6 14 1 1 - 12 

Усього годин 90 14 16 - 60 90 4 4 - 82 
 

7. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розбивка контуру інженерної споруди в плані та 
закріплення його осей і кутових точок на обносках по 
проекту 

2 

2 Вертикальне планування майданчиків 2 
3 Детальна розбивка закруглення з перехідними клотоїд 

ними кривими 
2 

4 Визначення висоти підвіски лінії електропередач над 
земляним полотном дороги 

4 

5 
Передача висотної відмітки на 
дно котловану і на монтажний майданчик інженерної 
споруди 

6 

 



 

8. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 

 
9. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 
 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання студентів Луганського національного аграрного університету. 
 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 
результатів навчання 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

та презентації студентами результатів виконаних завдань. 
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Семестровий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
9 9 9 9 9 9 6 40 100 

Т1, Т2 ... Т7 – теми навчальної дисципліни. 
 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна  

Навчальна дисципліна передбачає використання пакета програм Microsoft 
Office 365. 

 
13. Рекомендовані джерела інформації 

 
13.1. Навчальна та інша література 

 
1) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Геодезичне забезпечення будівництва» за 
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього рівня 
магістр / укл. Ужвієва О.М., Сопова Н.В. – Харків: ЛНАУ, 2017. – 29 с. 

2) Романчук С. В. Геодезія / С. В. Романчук, В. П. Кирилюк, М. В. Шемякін. – 
К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 296 с. 



 

3) Порядок побудови Державної геодезичної мережі: затверджено постановою 
КМУ від 7 серпня 2013 р. № 646 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-
2013-п#n9  

4) Островський А. Л. Геодезія: підруч. / А. Л. Островський, О. І. Мороз, В. Л. 
Тарнавський. – Львів : Вид-во національного ун-ту „Львівська політехніка”, 
2008. – 564 с. 

5) Тревого І. С. Геодезичні прилади. Практикум: навч. посіб. / І. С. Тревого, Т. 
Г. Шевченко, О. І. Мороз ; за заг. ред. Т.Г. Шевченка. – Львів : Вид-во 
національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – 196 с. 

6) Шевченко Т. Г. Геодезичні прилади: підруч. / Т. Г. Шевченко, О. І. Мороз, І. 
С. Тревого ; за ред. Т. Г. Шевченка. – Львів : Вид-во національного ун- ту 
„Львівська політехніка”, 2006. – 464 с. 

7) Ващенко В. Геодезичні прилади та приладдя: навч. посіб. / В. Ващенко, В. 
Латинський, С. Перій. – Львів : Євросвіт, 2006. – 208 с. 

8) Мороз О. І. Геодезичні прилади: навч. посіб. / О. І. Мороз, І. С. Тревого, Т. Г. 
Шевченко; за ред. Т. Г. Шевченка. – Львів : Вид-во національного 
університету „Львівська політехніка”, 2005. – 264 с. 

9) Геодезичний енциклопедичний словник. – Львів : Євросвіт, 2001. – 668 с. 
10) Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 

та 1:500. – К., 2001. – 256 с. 29 
11) Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500. – Київ, 1999. – 45 с. 
 
14.2. Електронні  ресурси 
1) Література бібліотеки ЛНАУ та Електронного ресурсу навчально-

методичного забезпечення ЛНАУ. 
2) Інтернет-ресурси: 

zakon.rada.gov.ua - офіційний веб-сайт Верховної Ради України; 
nbuv.gov.ua - електронний каталог Національної бібліотеки України імені  
В. І. Вернадського; 
korolenko.kharkov.com - електронний каталог Харківської державної 
наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF#n9
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