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Короткий зміст освітнього компоненту:  

Загальні знання про інженерну геодезію. Карти та плани. Масштаби та 

їх точність. Зображення елементів ситуації та рельєфу на картах і 

планах. Умовні знаки. Системи координат. Орієнтування ліній. Будова 

та перевірки теодоліту. Кутові вимірювання. Елементи теорії 

погрішностей вимірювань. Похибки вимірювань та їх види. Геодезичні 

опорні мережі (тріангуляція, полігонометрія, трилатерація). Принципи 

організації та послідовність виконання геодезичних робіт. Види 

теодолітів. Робота з сучасними теодолітами і тахеометрами. 

Прокладання теодолітних ходів. Рекогносцирування місцевості. 

Порядок виконання геодезичних вимірювань та обробки їх результатів. 

Контроль якості вимірювань. Тахеометричне знімання. Геодезичні 

розмічувальні роботи. 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту:  

пререквізити: 

· вища математика. 

кореквізити: 

· навчальна практика з інженерної геодезії; 

· проектування доріг та мостових переходів; 

· вишукування та проектування автомобільних доріг та аеродромів; 

· геодезичний моніторинг і контроль при будівництві транспортних 

споруд; 

· дипломне проектування. 

 

Компетентності:  

· здатність враховувати регіональні особливості при спорудженні та 

ремонті мостів і тунелів;  



· готовність втілювати нові рішення для технологій, конструкцій, 

будівельних машин та техніки, що застосовують при будівництві 

споруд; 

· здатність обробляти і аналізувати отримані результати науково-

дослідницької та науково-практичної діяльності, готувати дані для 

складання звітів і презентацій, написання рефератів, доповідей і 

статей; 

· здатність виконувати технічний контроль, нагляд при будівництві, 

ремонті та реконструкції мостів і тунелів; 

· здатність до засвоєння та практичного застосування сучасних рішень, 

методів і технологій проектування, будівництва, експлуатації 

транспортних споруд та інженерних об’єктів. 

 

Результати навчання:  

· володіти методами оцінки вимірювань, їх обробки та аналізу, 

методами планування експерименту, використовуючи апарат 

обчислювальної математики; 

· демонструвати знання методів обробки результатів обстежень, 

випробувань споруд; 

· вміння використовувати відповідні комп’ютерні програмні засоби; 

· здійснювати технічний контроль та управління якістю будівельної 

продукції; 

· виконувати роботу з технічного нагляду та контролю матеріалів, 

виробів та технологій в процесі будівництва та реконструкції мостових 

переходів та тунелів; 

· володіти знанням сучасних технологій; 

· вміння проводити технологічні процеси зведення, реконструкції, і 

опорядження будівель і споруд в ув’язці з монтажними схемами, з 

відповідними будівельними механізмами та машинами, з 

особливостями оточуючого простору; 

· вміння навчатися значною мірою самостійно або автономно; 

· ставити і вирішувати завдання, що пов’язані з метрологічним 

забезпеченням, сертифікацією, атестацією, технічним наглядом та 

контролем якості продукції в дорожній галузі, зокрема, в процесі 

будівництва та експлуатації мостових споруд. 

 

Методи навчання, форми та методи оцінювання:  

Методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота 

студента, виконання розрахунково-графічної роботи. 

Форми та методи оцінювання: 

· комплексна контрольна робота, розрахунково-графічна робота, усне 

опитування (40 %); 

· підсумковий контроль (екзамен) (60 %). 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали комплексну контрольну роботу та розрахунково-графічну 

роботу. 
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