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1. Метою навчальної практики є закріплення практичним досвідом теоретичних 
знань та навичок, одержаних студентами під час навчання на другому курсі; набуття 
практичних умінь виконання комплексу польових робіт при розвитку геодезичних мереж 
згущення, математичної обробки результатів польових вимірювань, освоєння методики 
наземно-супутникового, електронно-тахеометричного та аерофотознімання (з 
використанням БПЛА) місцевості, польового дешифрування та прив’язки матеріалів 
аерофотознімання, складання цифрового топографічного плану в масштабах 1:500÷1:5000. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
Для засвоєння програми навчальної практики та набуття вмінь та навичок виконання 

геодезичних робіт, топографічного, фототопографічного і кадастрового знімання студенти 
повинні володіти базовими знаннями з геодезії, топографії, фотограмметрії, математичної 
обробки результатів геодезичних вимірювань, метеорології, фізики, радіоелектроніки та 
знати основні принципи, методи та способи проведення топографо-геодезичних робіт. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 
Навчальна практика є черговим етапом в оволодінні студентами методами 

проведення топографо-геодезичних робіт та призначена для закріплення теоретичних 
знань отриманих при вивчені навчальних дисциплін: «Топографія», «Геодезія», 
«Топографічне картографування», «Аналітична та цифрова фотограмметрія» . 

Навчальна практика з топографічних зйомок і супутникових технологій  
проводиться в три етапи: перший – підготовчий, другий – польовий; третій – камеральний.  

Навчальна практика повинна надати студентам 1) уявлення про організацію, 
технологічні схеми здійснення геодезичних, топографічних та польових 
фототопографічних робіт в умовах, наближених до виробництва, 2) необхідні практичні 
навички в оволодінні технологією та методикою виконання польових та камеральних 
робіт з використанням сучасних геодезичних приладів та спеціалізованого програмного 
забезпечення. 

Програмою практики передбачено проведення комплексу топографо-геодезичних 
робіт, який включає: організаційні та підготовчі роботи; польові перевірки геодезичних 
приладів, розвиток розрядних планово-висотних геодезичних мереж: виконання кутових, 
лінійних, нівелірних та наземно-супутникових спостережень відповідних розрядів та 
класів, попередні та вирівнювальні обчислення строгими методами з каталогізацією 
координат та висот пунктів мережі; наземно-супутникове та електронно-тахеометричне 
топографічне знімання території; складання цифрового топографічного плану; БПЛА-
знімання з прив’язкою та дешифруванням аерофотознімків; оформлення графічної та 
звітної документації. 

Тривалість навчальної практики складає 6 тижнів. Практика проводиться на 2 році 
підготовки в четвертому семестрі. Загальний обсяг практики за планом - 180 год. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
В результаті проходження практики студенти повинні: 

- одержати практичні навички з організації польових та камеральних робіт; 
- досконало вивчити будову ГНСС-приймачів, електронних тахеометрів, цифрових та 

оптичних нівелірів, БПЛА та оволодіти методикою їх налаштувань та перевірки; 
- набути навичок проектування геодезичної мережі на основі наявних топографічних 

матеріалів; 
- оволодіти методами і способами розвитку розрядних планово-висотних геодезичних 

мереж; вивчити технологію вимірювання в розрядних геодезичних мережах; 
- засвоїти методику використання сучасних геодезичних приладів та отримати 

практичні навички роботи з ними; 
- отримати практичний досвід камеральної обробки матеріалів геодезичних вимірювань 

з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;  
- оволодіти методикою наземно-супутникового та електронно-тахеометричного 

топографічного знімання в масштабах 1:500 ÷ 1:5000;  
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- ознайомитися з принципами кадастрового знімання; 
- ознайомитися з принципами підготовки та отримати навички практичного 

застосування БПЛА при виконанні аерофотознімання території населених пунктів;  
- набути навичок кваліфікованого виконання технологічних операцій польової 

прив’язки аерофотознімків; 
- опанувати методику суцільного та маршрутного польового дешифрування 

аерофотознімків; 
- засвоїти основні етапи та правила побудови топографічних і кадастрових планів в 

програмному середовищі Digital for Windows та скласти за матеріалами польових 
знімань цифровий топографічний план в масштабі 1:1000 (1:2000); 

- набути навичок праці та побуту в експедиційних умовах. 
Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетентностей: 
К3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
К4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
К8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
К10. Навички забезпечення безпеки життєдіяльності.  

 Спеціальні (фахові) компетентності: 
‒ Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 

методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 
‒ Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер. 
‒ Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів 

роботи та функціонального призначення сучасних геодезичних, фотограмметричних 
приладів та навігаційних систем та їх устаткування.  

‒ Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 
розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх 
виконання 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи і 
технології) викладання 

і навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 
Знати правила безпеки при 
виконанні топографо-геодезичних 
робіт. 

Інструктивні наради, 
практичні завдання, 
самостійна робота  

 
Звіт, 

індивідуальне 
опитування 

 

8% 

1.2 

Знати класифікацію, принципи 
планування і методи розвитку 
планово-висотних геодезичних 
мереж згущення. 

8% 

1.3 

Знати методику виконання 
статичних наземно-
супутникових спостережень, 
кутових та лінійних вимірювань, 
програму нівелювання ІІІ класу. 

8% 

1.4 

Знати будову, програмне 
забезпечення та методику 
використання сучасних 
геодезичних приладів. 

8% 

1.5 
Знати технологію виконання 
великомасштабного 
топографічного знімання і 

8% 
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методику укладання 
топографічних планів. 

2.1 

Вміти проводити 
рекогностування, обстеження 
пунктів ДГМ, вибирати місця та 
закріплювати на місцевості 
тимчасові пункти та репери 
планово-висотної геодезичної 
мережі, складати кроки та схеми 
ходів. 

Практичні завдання, 
самостійна робота 

Оцінювання 
практичних 

навичок та/або 
результатів 
виконаних на 

практиці 
завдань  

8% 

2.2 

Вміти працювати з сучасними 
цифровими, електронно-
оптичними геодезичними 
приладами та ГНСС-
приймачами, створювати робочі 
проекти, вести електронні та 
рукописні польові журнали і 
абриси. 

8% 

2.3 

Вміти виконувати геодезичні 
спостереження, топографічні, 
аерофотопографічні (БПЛА) та 
інші види знімань. 

8% 

2.4 

Вміти, із застосуванням 
спеціалізованого програмного 
забезпечення, обробляти та 
аналізувати результати 
супутниково-наземних 
спостережень, лінійно-кутових 
та висотних геодезичних 
вимірювань. 

8% 

2.5 

Вміти, із застосуванням 
спеціалізованого програмного 
забезпечення, укладати 
великомасштабні цифрові 
топографічні плани, виконувати 
їх рамкове та за рамкове 
оформлення, готувати технічний 
звіт. 

8% 

3.1 
Демонструвати навички 
ефективної міжособистісної 
взаємодії та командної роботи 

Практичні 
завдання,підготовка 

звіту 

Захист звіту з 
практики 

5% 

3.2 

При виконанні камеральної 
обробки отриманих результатів, 
підготовці звіту демонструвати 
вміння використовувати 
інформаційні і комунікаційні 
технології. 

Практичні 
завдання,підготовка 

звіту, 
самостійна робота 

5% 

4.1 

Демонструвати здатність 
самоорганізації, самостійного 
навчання, розподілу завдань і 
повноважень. 

Співбесіда, 
самостійна робота  

Звіт,оцінюванн
я результатів 
самостійної 

роботи 

5% 
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4.2 

Відповідально ставитися до 
вирішення поставлених завдань 
та критично оцінювати 
отримані результати. 

5% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код) 
  

Програмні результати навчання (назва) 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

ПР 01. Збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію в області наук про Землю  + + + + + + + + +    + 
ПР 04. Використовувати інформаційні технології, 
картографічні та геоінформаційні моделі в області 
наук про Землю. 

  +    + + + +  +   

ПР 05. Демонструвати уміння проводити польові та 
лабораторні дослідження.  + + + + + + + + + +  + + 
ПР 09. Вміти виконувати дослідження геосфери за 
допомогою кількісних методів аналізу.   + + +   + + +     
ПР 11. Впорядковувати та узагальнювати матеріали 
польових та лабораторних досліджень.     +    + + + + + + 
ПР 15. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних. 

+ + + + +  + +  + +    

7. Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання модульної контрольної роботи, оцінкою на 
практичних заняттях та виконання завдань самостійної роботи.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 
належному рівні наступна:  
   результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання)      – 40%;  
   результати навчання – 2.1 – 2.3 (вміння)     – 40%; 
   результати навчання – 3.1 – 3.2 (комунікація)     – 10%;  
   результати навчання – 4.1 – 4.2 (автономність)  – 10%. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  
Навчальна практика завершується диферційованим заліком. Залік є підведенням 

підсумків роботи кожного студента під час проходження практики, визначення рівня 
здобутих ним знань і навичок та складається з бригадно-індивідуального захисту звіту 
кожним студентом. Студенти, які виконали всі завдання згідно програми практики, 
оформили відповідно до вимог звіт з практики, додатки та уклали топографічний план 
допускаються до захисту звіту та заліку в останній день практики. Оцінювання знань, 
умінь і практичних навичок студентів на заліку здійснюється за 100-бальною шкалою з 
наступним переведенням її в традиційну оцінку для фіксації у звітних документах. 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не 
менш як 60% від максимально можливої кількості балів. 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни форм оцінювання із зазначенням 
орієнтовного графіку оцінювання).   

Сумарна оцінки за практику формується в ході повсякденного, звітного та 
індивідуального контролю і носить рейтинговий характер.  

В період практики проводиться табелювання робочого часу студента та 
повсякденний контроль виконання студентами практичних завдань. Повсякденний 
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контроль поєднує ступінь участі кожного студента в конкретному процесі на робочому 
місці та обсяг виконаних за навчальний день робіт. За кожний день польового етапу 
практики студент може отримати максимально 3 бали:  

3 балами оцінюється робота студента, який: активно приймав участь у відповідному 
етапі практики, успішно виконав заплановані навчальні завдання, провів камеральну 
обробку матеріалів польових знімань попередніх днів (етапів) практики, написав 
відповідну частину звіту, дотримувався правил техніки безпеки та поводження з 
геодезичними приладами. 

2 бали виставляються тоді, коли студент був присутній на відповідному етапі, 
виконав з деякими помилками або із запізненням всі навчальні завдання, допустив 
незначні порушення правил техніки безпеки та поводження з геодезичними приладами. 

1 бал - студент отримує за умови присутності на відповідному етапі та за виконані 
окремі завдання, або у випадку відсутності на практиці, але самостійному виконані 
навчальних завдань у повному обсязі, припускався  незначних порушень правил техніки 
безпеки та поводження з геодезичними приладами. 

0 балів – студент відсутній на відповідному етапі робіт, зовсім не виконав навчальні 
завдання, не приймав участі у камеральній обробці матеріалів, самостійно не опрацював 
пропущену тему, або ж допустив суттєві порушення правил техніки безпеки та 
поводження з геодезичними приладами. 

Максимальна оцінка за 20 навчальних днів польового етапу практики – 60 балів. 
Звітний контроль складається з оцінки звіту, його бригадного захисту та 

проводиться після завершення камерального етапу практики. Максимальна кількість балів 
– 20, додається до оцінки студента, отриманої за польовий етап практики. 

Критерії оцінювання бригадного звіту: 
- оригінальність тексту пояснювальної записки та повнота розкриття кожного розділу 

звіту; 
- цілісність, системність, логічна послідовність звіту, уміння формулювати висновки; 
- акуратність оформлення звіту; 
- ілюстративність роботи: наявність рисунків, робочих схем, відомостей вирівнювань, 

журналів спостережень тощо; 
- повнота та якість цифрового оформлення топографічного плану; 
- оформлення списку та підтвердження використання літературних джерел; 

Індивідуальний контроль проводиться після успішного бригадного захисту звіту з 
практики шляхом персонального опитування (відповідей на запитання). Максимальна 
кількість балів – 20. Оцінювання знань студента відбувається на підставі наступних 
критеріїв: 

1. Рівень теоретичних знань, знання нормативних документів та інструкцій. 
2. Вміння використовувати отриманні знання на практиці. 
3. Розуміння суті та методів виконання етапів польових вимірювальних та 

камеральних робіт.  
4. Володіння відповідними приладами, методиками та програмними засобами. 

Студенти, що отримали незадовільні оцінки, мають змогу перездачі заліку з 
практики в двотижневий строк.  

Шкала відповідності 
 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 
90-100 відмінно 

зараховано 
85-89 добре 75-84 
65-74 задовільно 60-64 
35-59 незадовільно не зараховано 1-34 
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Проведення підсумків практики. Підсумки навчальної практики підводяться після 

складання студентами заліку. 
На початку нового навчального року керівники практики звітують на засіданні 

кафедри та засіданні Вченої ради факультету про результати практики, надають 
рекомендації щодо наступних практик. 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 
№ Види і назва робіт Кількість годин 

Організаційні та підготовчі роботи 

1. 
Інструктаж з правил техніки безпеки при виконанні топографо-
геодезичних робіт. Розподіл студентів по бригадам. Вивчення 
інструкцій та керівних документів. 

6 

2. 
Отримання приладів та топографо-геодезичного обладнання. 
Проведення комплектності та основних перевірок геодезичних 
приладів. 

6 

3. Оцінювання топографо-геодезичного забезпечення району робіт. 6 
 Виїзд на базу практики. Розселення та організація побуту. 6 

Розвиток планово-висотних геодезичних мереж 

4. 
Рекогностування. Обстеження пунктів ДГМ. Закріплення 
тимчасових пунктів та реперів планово-висотної геодезичної 
мережі. Складання кроків. Складання схеми ходів. 

6 

Розвиток планової геодезичної мережі 

5. Побудова опорної геодезичної мережі 4 кл. методом статичних 
наземно-супутникових спостережень. 12 

6. Постобробка результатів спостережень. Підготовка звітних 
матеріалів та оформлення схем. 6 

7. Побудова мережі згущення  прокладанням системи 
полігонометричних ходів 1 розряду. 12 

8. 
Камеральна обробка результатів спостережень та вирівнювання 
мережі в CREDO DAT. Підготовка звітних матеріалів та 
оформлення схем. 

6 

9. 
Камеральна обробка результатів спостережень та вирівнювання 
мережі в CREDO DAT. Підготовка звітних матеріалів та 
оформлення схем. 

6 

Розвиток висотної геодезичної мережі 
10. Побудова опорної мережі. Геометричне нівелювання ІІІ класу. 12 

11. Обчислення польових журналів, оформлення схем та вирівнювання 
системи нівелірних ходів в CREDO DAT. 4 

12. Складання каталогу координат та висот пунктів планово-висотної 
мережі. 2 

Наземно-супутникове та електронно-тахеометричне знімання ділянок місцевості 
13. Електронно-тахеометричне знімання.  18 
14. Топографічне наземно-супутникове знімання в RTK режимі. 18 

БПЛА знімання та дешифрування фотознімків 
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15. Рекогностування. Складання проекту робіт.  2 
16. Маркування та координування контрольних точок. 4 
17. Аерофотознімання. 6 
18. Маршрутне дешифрування аерофотознімків.  6 
 Від’їзд з бази практики 6 

Підготовка звітів та оцінювання знань студентів 
19. Підготовка та передача приладів і приладдя на зберігання. 2 
20. Складання та оформлення цифрового топографічного плану. 18 
21. Оформлення/друкування топографічного плану та звіту з практики. 6 
 ЗАЛІК 4 

ВСЬОГО: 180 
Загальний обсяг 180 год.  
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