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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

4 семестр бакалаврату 

Факультет/ННЦ, студентам 

яких пропонується 
Львівської філії 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

“Інженерна геологія” забезпечує набуття 

студентами навичок необхідних для польових 

геологічних спостережень по вивченню 

рельєфу, геологічної будови, гідрогеологічних 

умов та геологічних процесів в умовах 

магістрального транспорту; Базові уявлення про 

фізичні та механічні властивості порід (грунтів) 

для обстеження ділянок земляного полотна з 

дефектами.  

“Інженерна геодезія” забезпечує набуття 

студентами навичок роботи з геодезичними 

приладами для контролю положення осей 

будівель і споруд в умовах магістрального 

транспорту; оволодіння технікою геодезичних 

вимірювань для вирішення геодезичних задач, 

оволодіння навичками організації робіт в 

колективі. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

курс “Інженерна геологія”; курс “Інженерна 

геодезія”. 

Основні теми дисципліни “Інженерна геологія” 

Геологорозвідувальні роботи. Інженерно-

геологічна зйомка: 

1. Польові геологічні спостереження за 

ділянками рельєфу з наявністю ерозії, 

вивітрювання, осипання, зсувів, карсту в 

умовах магістрального транспорту (підходи 

до мостів, укоси виїмок і насипів і т. д). 

2. Робота з геологічними картами. 
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3. Побудова розрізів по певним профілям за 

матеріалами геологічних досліджень. 

4. Графічне оформлення матеріалів згідно 

вимог до геологічних карт та розрізів. 

Лабораторні методи інженерно-геологічних 

досліджень: 

1. Ознайомлення з методами роботи інженерно-

геологічної лабораторії при дільницях 

діагностики магістрального транспорту. 

Мінералогічний практикум: 

1. Екскурсія в мінералогічний та 

палеонтологічний музеї ЛНУ ім.І. Я. Франка 

2. Камеральна робота по опису мінералів з 

визначенням основних характеристик (клас, 

хімічний склад, колір, колір риски, блиск, 

спайність, твердість, особливі властивості 

порід, до складу яких входить цей мінерал) 

3. Камеральна робота по опису гірських порід з 

визначенням основних характеристик 

(генетичний тип, мінеральний склад, 

структуру, текстуру, практичне 

використання). 

4. Робота з геохронологічною шкалою для 

встановлення відносного віку гірських порід. 

 

“Інженерна геодезія” 

Геодезичні вимірювання. Топографічні 

зйомки: 

1. Перевірка теодоліта. Вивчення ділянки 

місцевості в умовах магістрального 

транспорту. Закріплення точок теодолітного 

ходу.  

2. Вимірювання кутів і ліній теодолітного ходу 

в умовах магістрального транспорту. 

3. Обчислення координатних точок ходу.  

4. Горизонтальна зйомка ділянки місцевості в 

умовах магістрального транспорту. 

5. Перевірки нівеліра і геометричне 

нівелювання точок теодолітного ходу в 

умовах магістрального транспорту. 

6. Тахеометрична зйомка з точок теодолітного 

ходу в умовах магістрального транспорту. 

7. Опрацювання журналів 

Геодезичні вишукування: 

1. Розбивка пікетажу, зйомка смуги місцевості й 

нівелювання траси залізниці довжиною 1 км  



2. Детальна розбивка залізничної кривої.  

3. Складання профілів траси і схем траси 

залізниці. 

Елементи геодезичного забезпечення 

будівництва: 
1. Визначення планово-висотних координат 

недоступної точки в умовах магістрального 

транспорту. 

2. Побудова на місцевості лінії з заданим 

ухилом на ділянці траси довжиною 150–200 м 

в умовах магістрального транспорту 

3. Визначення недоступної відстані в умовах 

магістрального транспорту 

4. Визначення висоти і нахилу споруд 

магістрального транспорту 
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