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1. ВСТУП 

Метою практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних 

навичок роботи з геодезичними приладами, одержаних студентами під час вивчення ними 

курсу «Топографії з основами геодезії»; набуття практичних навичок виконання 

комплексу польових геодезичних робіт при розвитку знімальних мереж, камеральної 

математичної обробки результатів польових геодезичних вимірювань, освоєння методики 

топографічного (тахеометричного) знімання та складання оригіналу топографічного плану 

місцевості в масштабах 1:500 - 1:1000. 

Геодезія і топографія розвиваються в тісному зв'язку з такими науками як: 

географія, картографія, геологія, ґрунтознавство, математика, фізика, оптика, радіофізика 

та ін. Для засвоєння програми навчальної практики та набуття вмінь та навичок виконання 

геодезичних робіт і топографічного знімання студенти повинні володіти базовими 

знаннями з геодезії, топографії, фізики, математики та знати основні принципи, методи та 

способи проведення геодезичних робіт 

Об'єкт навчальної практики - земна поверхня з системою геометрії її елементів, 

їхнє просторове розміщення, властивості та взаємозв'язки. 

Предмет – побудова планово-висотних знімальних мереж, методи та способи 

топографічного знімання як комплексу вимірювальних, обчислювальних, графічних та 

інших видів топографо-геодезичних робіт. 

Анотація дисципліни.  

Навчальна топографічна практика, перша студентська практика за навчальним планом 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, завершує на 1 курсі 

вивчення дисципліни «Топографія з основами геодезії» та є логічним продовженням 

навчального процесу. Навчальна топографічна практика невід’ємна складова частина 

освітньо-професійної підготовки студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти освітньої програми «Геодезія та землеустрій», галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво», спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» призначена для закріплення 

теоретичних знань і спрямована на оволодіння методами створення геодезичної основи 

великомасштабного топографічного знімання в умовах, наближених до виробництва. 

Навчальна практика повинна надати студентам уявлення про організацію, технологічні 

схеми здійснення геодезичних робіт на місцевості, технологію та методику їх виконання.  

Практика організовується на території Богуславського навчально-наукового 

постійно діючого природно-гідроекологічного полігону. Це – базовий структурний 

підрозділ географічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з ряду споріднених 

спеціальностей, спеціалізацій та навчальних дисциплін, за якими університет здійснює 

ліцензовану підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів і проводить наукову, науково-

дослідну  та науково-технічну і господарську діяльність за відповідними напрямами і 

спрямуваннями базової вищої освіти. Базою практики також може бути географічний 

факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Тривалість польової навчальної геодезичної практики студентів 1 курсу складає за 

планом 4 кредити ECTS - 120 год. 

 Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Дисципліна спрямована на досягнення 

таких загальних та спеціальних (предметних) компетентностей випускника, в результаті 

проходження практики студенти повинні: 

– одержати практичні навички з організації польових та камеральних 

геодезичних робіт; 

– досконало вивчити будову, методику перевірки придатності до роботи та 

юстування оптичних теодолітів (теодолітів-тахеометрів), нівелірів та оволодіти 

методикою роботи з ними; 

– вміти проводити рекогностувальні роботи на місцевості; 
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– ознайомитися з методами і способами розвитку планово-висотної знімальної 

основи: з технологією прокладання теодолітних ходів, ходів технічного нівелювання, 

горизонтального, висотного знімань; 

– вміти виконувати побудову планово-висотного обґрунтування для 

топографічного знімання в масштабах 1:500 – 1:1000; 

– одержати практичні навички роботи з теодолітами типу 3Т5КП, нівелірами 

типу Н3 (оптичного нівеліру Sokkia B40), теодолітом-тахеометром; 

– опанувати методи спрощеної математичної обробки результатів геодезичних 

вимірювань;  

– вміти виконувати наземне топографічне знімання тахеометричним методом в 

масштабах 1:500 – 1:1000, реалізовувати різні варіанти технічного нівелювання 

(поздовжньо-поперечне нівелювання, нівелювання площ по квадратах тощо); 

– засвоїти основні принципи та правила графічної побудови топографічного 

плану на чистій основі та скласти топографічний план в масштабі 1:500 (1:1000) за 

матеріалами польових топографічних знімань; 

– вивчити правила охорони праці при виконанні топографо-геодезичних робіт. 
 Дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 
інтегральної: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі геодезії та землеустрою. 

 загальних:  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК10. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН5. Застосовувати концептуальні знання природничих і соціально-економічних 

наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

 ПРН10. Обирати і застосовувати інструменти, обладнання, устаткування та 

програмне забезпечення, які необхідні для дистанційних, наземних, польових і 

камеральних досліджень у сфері геодезії та землеустрою. 

 ПРН16. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання 

нерухомості і земельного кадастру. 

 

2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Виконання навчальної топографічної практики включає закріплення вивчених 

теоретичних положень і практичних навичок, одержаних впродовж навчального року, та 

набуття практичного досвіду проведення геодезичних робіт. Останнє полягає у виконанні 

комплексу топографо-геодезичних робіт, які здійснюються для отримання топографічного 

плану в масштабі 1:500 (1:1000) на чистій основі. 

Програмою практики передбачено проведення підготовчих робіт, виконання 

кутових і лінійних вимірювань при прокладанні теодолітних ходів, вирівнювання і 

обчислення планових координат пунктів геодезичного обґрунтування, прокладанні ходів 

технічного нівелювання, вирівнювання і обчислення висот пунктів теодолітних ходів, 

тахеометричного знімання території, складання великомасштабного плану за матеріалами 

топографічного знімання. 

Розподіл часу за окремими темами практики наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Види робіт та час їх виконання у годинах 
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№ 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. 
2 

2. Отримання приладів та топографо-геодезичного обладнання. 2 

3. Основні перевірки та юстирування теодоліта. 2 

4. Компарування рулетки (мірної стрічки). 2 

5. Основні перевірки та юстирування нівеліра. 2 

Прокладання теодолітних ходів 

6. 
Рекогностування. Закріплення точок теодолітних ходів. Складання 

робочої схеми ходів. 
3 

7. Вимірювання горизонтальних кутів. 12 

8. 
Вимірювання довжин сторін теодолітних ходів за допомогою 

рулетки (світловіддалеміра). 
6 

9. Обчислення польових журналів та оформлення схем. 4 

10. 

Обчислення координат точок окремого теодолітного ходу. 

Вирівнювання системи теодолітних ходів. Складання каталогу 

координат точок. 

4 

Технічне нівелювання 

11. Нівелювання точок теодолітного ходу. 6 

12. Обчислення польових журналів та оформлення схем. 2 

13. 
Вирівнювання нівелірного ходу. Обчислення висот точок. Складання 

каталогу висот точок.  
4 

Топографічне знімання 

14. Тахеометричне знімання. Польові роботи 28 

15. 
Камеральні роботи. Обчислення журналів та оформлення абрисів 

тахеометричного знімання. 
4 

16. Складання та оформлення топографічного плану.  28 

17. Оформлення звіту з практики. 

Впродовж 

терміну 

практики 

18. 
Підготовка та передача приладів та приладдя на зберігання в 

геокамері. 
1 
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19. Залік. 2 

Всього: 120 

 

 

3. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ  

ПРАКТИКИ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ. 

1. Інструктаж з правил техніки безпеки при виконанні топографо-геодезичних 

робіт. Розподіл студентів по бригадам. Розподіл студентів на бригади, визначення 

бригадирів, інструктаж з техніки безпеки, правил поводження з приладами, правил 

поведінки і охорони навколишнього середовища,  

2. Отримання приладів та топографо-геодезичного обладнання. Отримання та 

розподіл приладів у бригаді, перевірка їх комплектності та придатності до роботи. 

3. Основні перевірки та юстирування теодоліта. Перевірка циліндричного рівня при 

ГК (перша перевірка). Перевірка «місця нуля». Перевірка колімаційної похибки. 

Перевірка положення сітки ниток в зоровій трубі. 

4. Компарування рулетки (мірної стрічки). Проведення компарування рулетки за 

допомогою коліматора або іншого еталона. 

5. Основні перевірки та юстирування нівеліра. Перевірка круглого рівня нівеліра. 

Перевірка непаралельності осі циліндричного рівня та візирної осі зорової труби нівеліра 

(або перевірка компенсатора нівеліра). 

ПРОКЛАДАННЯ ТЕОДОЛІТНИХ ХОДІВ. 

6. Рекогностування. Закріплення точок теодолітних ходів. Складання робочої 

схеми ходів. Проведення рекогностування місцевості для визначення оптимального 

варіанта створення планово-висотного обґрунтування топографічного знімання з 

урахуванням розташування суміжних полігонів. Вибір та закріплення на місцевості точок 

планово-висотного геодезичного обґрунтування з метою їх збереження на весь період 

виконання польових та контрольно-приймальних робіт. Планова прив’язка ходу. 

Складання робочої схеми планово-висотної мережі. 

7. Вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювання горизонтальних кутів в 

теодолітному ході (ходах) способами окремого кута та кругових прийомів. Вимірювання 

кутів нахилу ліній місцевості. Визначення магнітного азимуту базисної сторони.  

8. Вимірювання довжин сторін теодолітних ходів за допомогою рулетки 

(світловіддалеміра). Вимірювання довжин сторін ходу в прямому та зворотному 

напрямах. Обчислення середнього значення та оцінка точності виконання робіт (у випадку 

значних ухилів, вимірювань через проїзди визначення довжин ліній проводиться за 

допомогою світловіддалеміра).  

9. Обчислення польових журналів та оформлення схем. Обчислення польових 

журналів. Оформлення масштабованих робочих схем з виписуванням на них виміряних 

довжин сторін та отриманих величин горизонтальних кутів теодолітного ходу. 

10. Обчислення координат точок окремого теодолітного ходу. Вирівнювання 

системи теодолітних ходів. Складання каталогу координат точок. Обчислення 

координат точок теодолітного ходу (побригадно) за спрощеною схемою. Вирівнювання 

систем теодолітних ходів (полігонів) способом «червоних чисел». Обчислення координат 

точок планово-висотної геодезичної основи теодолітних ходів таскладання каталогу 

координат точок теодолітних ходів. 

ТЕХНІЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ. 

11. Нівелювання точок теодолітного ходу. Прокладання ходів висотного знімального 

обґрунтування. Вимірювання перевищень між точками теодолітного ходу. Прив’язка 
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нівелірного ходу до реперів. 

12. Обчислення польових журналів та оформлення схем. Обробка журналу 

нівелювання. Оформлення робочих схем з виписуванням на них виміряних перевищень. 

13. Вирівнювання нівелірного ходу. Обчислення висот точок. Складання каталогу 

висот точок. Обчислення висот точок нівелірного ходу (побригадно) за спрощеною 

схемою. Вирівнювання суміжних теодолітно-нівелірних полігонів Обчислення висот 

точок планово-висотної геодезичної основи (теодолітних ходів). 

ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ. 
14. Тахеометричне знімання. Польові роботи. Проведення тахеометричного знімання 

визначеної території в заданому масштабі. Складання абрисів тахеометричного знімання. 

15. Камеральні роботи. Обчислення журналів та оформлення абрисів 

тахеометричного знімання. Обчислення журналів та до оформлення абрисів 

тахеометричного знімання. 

16. Складання та оформлення топографічного плану. Підготовка планшетів, 

побудова координатної сітки, нанесення на планшети точок знімальної основи (точок 

теодолітного ходу, перехідних точок), нанесення на планшет пікетажу полярним 

способом, підписування номерів та висот пікетів, графічна побудова точкових, лінійних та 

контурних об’єктів місцевості в умовних знаках прийнятих для топографічного плану 

заданого масштабу, побудова висотної частини топоплану з викресленням і укладкою 

горизонталей, викреслення зовнішньої та внутрішньої рамки, зарамкове оформлення 

планшету. 

17.Оформлення звіту з практики. Оформлення звіту здійснюється впродовж всього 

терміну практики за результатами виконання етапів практики. 

18.Підготовка та передача приладів та приладдя на зберігання в геокамері. 

Проводиться перевірка стану та комплектності, підготовка та здача приладів,обладнання і 

учбової літератури для подальшого зберігання. 

 

 

4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ  ПРАКТИКИ 
 

Навчально-виробничою одиницею на навчальній топографічній практиці є бригада 

чисельний склад якої визначається виробничою необхідністю та трудомісткістю 

запланованих видів робіт. Так, як геодезичні роботи виконують, як правило, спостерігач, 

його помічник, один або двоє підсобних робітників, то на навчальній геодезичній 

практиці, враховуючи можливість паралельного виконання різних видів робіт, доцільно 

створювати бригади у складі 5-6 осіб. Метод виконання робіт - бригадний, але участь 

кожного студента у виконанні всіх запланованих видів робіт є обов'язковою. Письмові 

звіти про виконану роботу складаються побригадно, але кожен студент обов’язково 

повинен брати участь у їх складанні. Кожен студент повинен повністю виконати програму 

практики, дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці, виробничої та 

побутової санітарії, вести щоденник практики. 

Керівники практики забезпечують організаційне й науково-методичне керівництво 

нею. Контроль за ходом навчальної геодезичної практики здійснюють керівники 

практики, завідувач кафедри геодезії та картографії, декан факультету.  

Основні обов’язки керівника практики та студентів: 

Керівник практики: 

 перед початком здійснює вибір місця для проведення практики; 

 перед виходом студентів на практику забезпечує проведення всіх організаційних 

заходів, проводить інструктивну нараду про порядок проходження практики; 

 повідомляє студентам про форму звітності з практики, яку прийнято на кафедрі, а 

саме: форму та зміст письмового звіту, матеріалів польових вимірювань, складацького 
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оригіналу топографічного плану місцевості,розподіляє студентів по бригадам та 

визначає бригадирів, надає студентам необхідні документи (календарний план, бланки 

журналів, індивідуальне завдання та інші методичні рекомендації); 

 проводить зі студентами обов’язкові інструктажі з охорони праці і техніки безпеки та 

контролює забезпечення нормальних умов праці студентів; 

 перед кожним видом робіт керівник практики проводить попереднє заняття, в якому 

вказує мету, призначення, обсяги роботи та основні вимоги до її виконання (видає 

технічне завдання); 

 контролює виконання студентами всіх етапів практики, дотримання правил безпеки, 

веде табель відвідування студентами практики, проводить польовий та камеральний 

контроль виконання топографо-геодезичних робіт про що складає акт контролю, де 

відмічає недоліки, які необхідно виправити; 

 забезпечує високу якість проходження практики згідно із затвердженою програмою; 

 у встановлені терміни подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення та 

результати практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики 

студентів. 

Студенти при проходженні навчальної топографічної практики зобов’язані: 

 до початку практики одержати від керівника практики інструктаж щодо дотримання 

правил техніки безпеки та охорони праці під час проходження практики; 

 вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки; 

 своєчасно приступити до практики; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, вказівки 

керівників практики та бригадирів; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 суворо дотримуватись правил поводження з геодезичними приладами; 

 своєчасно здати звіт і необхідну документацію та скласти залік з практики. 

Бригадир навчальної студентської бригади зобов’язаний: 

 виконувати розпорядження керівника практики, отримувати геодезичні прилади (під 

розписку) та закріпляти їх за членами бригади, забезпечувати їх правильну 

експлуатацію та зберігання; 

 підтримувати учбову та виробничу дисципліну у бригаді; 

 рівномірно розподіляти обов’язки між членами бригади таким чином, щоб кожний 

студент виконав повний комплекс польових та камеральних робіт, слідкувати за їх 

своєчасним виконанням; 

 негайно інформувати керівника практики про захворювання студентів, нещасні 

випадки та інші форс-мажорні обставини. 

Після закінчення практики студенти побригадно здають керівникові практики 

письмові звіти, найголовнішою складовою частиною яких є журнали польових 

геодезичних робіт та спостережень, матеріали математичної обробки геодезичних вимірів, 

топографічний план та інші графічні матеріали, отримані під час практики, а також 

пояснювальну записку (звіт).  

Вимоги до звіту. Складання звіту з навчальної топографічної практики за 1 курс є 

завершальним видом робіт. Побригадний звіт в письмовій формі, складений відповідно до 

вимог діючого стандарту та нормативних документів, надається керівникові практики. 

При підготовці звіту студенти повинні використовувати навички топографічного 

креслення та правила перевірки й оформлення журналів спостережень. 

Звіт повинен містити дані про кожен з видів робіт, повністю характеризувати 

методи та якість виконаних робіт та всі особливості технології їх виконання і повинен 

включати наступні розділи: 

Орієнтовний зміст звіту:  

ВСТУП (мета, завдання, місце та термін проведення практики). 
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1. Загальні відомості: назва організації, дату проведення робіт, перелік інструкцій та 

інших нормативних документів, якими керувалися при виконанні відповідних робіт, 

адміністративна належність району робіт, зміст і призначення робіт, масштаб знімання, 

переріз рельєфу, метод знімання. 

2. Короткий опис фізико-географічний умов району робіт та картографічний опис 

ділянки робіт. 

3. Відомості про топографо-геодезичну вивченість району робіт (наявність 

геодезичних пунктів ДГМ, їх збереженість за результатами обстеження; точність і ступінь 

використання існуючої мережі). 

4. Знімальна планова і висотна основа: призначення і щільність мережі, 

рекогностованні, закріплені точки, прокладання ходів згущення планово-висотного 

геодезичного обґрунтування (теодолітні та нівелірні ходи), методика вимірювання кутів, 

ліній, перевищень, метрологічне забезпечення (перевірки і юстирування), журнали та 

схеми вимірювань, методи та відомості вирівнювання,каталоги координат і висот. 

5. Топографічне знімання: польові роботи, журнали та абриси тахеометричного 

знімання, складання і оформлення топографічного плану, контроль і приймання робіт 

викладачем. 

ВИСНОВКИ (короткий опис та обсяг виконаних робіт по видах, технічний та 

загальний висновок). 

ДОДАТКИ включають: польові журнали геодезичних вимірювань, схеми планової і 

висотної основи, відомості обчислення й схеми вирівнювання, каталоги координат та 

висот точок, журнали та абриси тахеометричного знімання, топографічний план ділянки. 

Індивідуальні завдання. Під час проходження навчальної практики студенти,як 

додаткове завдання, можуть виконувати наукову-дослідну роботу (дослідження нових 

приладів, детальне відпрацювання окремих методик спостережень тощо). Тематику та 

індивідуальні завдання наукової роботи задає керівник практики. Індивідуальні завдання 

видаються студенту з урахуванням одержаних ним результатів геодезичних вимірів на 

місцевості. Наприклад: самостійно обчислити висоти точок поздовжньо-поперечного 

профілю (індивідуально одержавши від керівника висоту вихідної точки) та побудувати 

цей профіль. Або: самостійно виконати нівелювання площ по квадратах (в умовних 

висотах) – провести розбивку ділянки місцевості на квадрати,здійснити вимірювання і 

обробку журналу нівелювання, обчислити висоти точок та скласти план ділянки в 

горизонталях. У процесі виконання індивідуальних робіт студенти повинні керуватись 

інструкцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 

ГКНТА-2.04-02-98 та іншими нормативними документами. 

Навчальні заняття під час практики. Вивчення правил техніки безпеки на 

топографо-геодезичних роботах. Вивчення методики й технології топографо-геодезичних 

робіт, що передбачені програмою згідно з календарним планом. 

Форми і методи контролю. Студенти, які виконали всі завдання згідно програми 

практики, оформили відповідно до вимог звіт з практики, додатки та топографічний план 

допускаються до захисту звіту та заліку в останній день практики. Залік є підведенням 

підсумків роботи кожного студента під час проходження практики, визначення рівня 

здобутих ним знань і навичок та проводиться у виді побригадно-індивідуального захисту 

звіту за результатами практики кожним студентом. 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 (табл. 2). 

Таблиця 2 

Шкала відповідності 
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За 100-бальною 

шкалою 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 5 відмінно 

зараховано 
85-89 4 добре 
75-84 
65-74 3 задовільно 
60-64 
35-59 2 незадовільно не зараховано 
1-34 

 

При цьому кількість балів відповідає оцінці:  

1-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» (достатньо); 

65-74 – «задовільно»; 

75-84 – «добре»; 

85-89 – « дуже добре»; 

90-100 – «відмінно». 

Сумарні індивідуальні оцінки за практику складаються в ході повсякденного, 

поетапного та звітного контролю і носять рейтинговий характер.  

В період практики проводиться повсякденний контроль виконання студентами 

практичних завдань. Повсякденний контроль поєднує ступінь участі кожного студента в 

конкретному процесі на робочому місці та обсяг виконаних за день робіт. За кожний день 

практики студент може отримати максимально 3 бали: 

3 бали виставляється тоді, коли студент приймає участь у відповідному етапі, 

успішно виконав всі заплановані навчальні завдання, провів камеральну обробку 

матеріалів знімань попередніх днів практики, написав відповідну частину звіту, 

дотримувався правил техніки безпеки та поводження з геодезичними приладами. 

2 бали виставляється 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, припускався суттєвих порушень правил техніки безпеки та поводження з 

геодезичними приладами. 

Максимальна оцінка повсякденного контролю за 18 днів практики – 54 бали. 

Після закінчення бригадою кожного окремого технологічного процесу шляхом 

опитування проводиться поетапний контроль. Оцінювання знань(0-3 бали за етап, 

максимальна кількість балів поетапного контролю – 21) відбувається на підставі 

наступних критеріїв: 

1. Вміння використовувати засвоєні теоретичні знання з курсу «Топографія з 

основами геодезія» на практиці. 

2. Правильність та повнота виконання чергового етапу польових вимірювальних 

робіт. 

3. Швидкість, якість та правильність камеральної обробки результатів вимірювання. 

Звітний контроль складається: 1) з оцінки звіту, 2)його бригадного захисту та 3) 

індивідуальних відповідей на запитання (по 0-5 балів, максимальна кількість балів 

звітного контролю –15). 

Критерії оцінювання побригадного звіту: 

- повнота розкриття тематики кожного розділу звіту; 

- цілісність, системність, логічна послідовність звіту, уміння формулювати висновки; 
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- акуратність оформлення звіту; 

- підготовка звітних матеріалів із застосуванням комп’ютерної техніки; 

- ілюстративність роботи: наявність рисунків, робочих схем, відомостей вирівнювань, 

журналів спостережень тощо; 

- повнота та якість графічного оформлення топографічного плану; 

- оформлення списку, повнота та підтвердження використання літературних джерел (не 

менше 5); 

Оцінка індивідуальних завдань(0-10 балів).Захист виконаного індивідуального 

завдання проводиться за наступною шкалою: 

8-10 – робота виконана згідно до вимог завдання; комплекс польових та камеральних 

робіт виконаний в повному обсязі; графічні матеріали викреслені на високому рівні; на 

питання відповідає без помилок. 

6-8 – робота виконана згідно до вимог завдання; комплекс польових та камеральних 

робіт виконаний в повному обсязі, але є дрібні неточності в результатах роботи; графічні 

матеріали представлені в належному вигляді; на питання відповідає з незначними 

помилками; 

3-6 – робота виконана не в повному обсязі завдання; є помилки в розрахунках та в 

оформленні звітних графічних матеріалів; на питання відповідає з незначними 

помилками; 

1-3 – робота виконана не в повному обсязі завдання (значне відхилення від обсягів 

завдання); повна або часткова відсутність звітних графічних матеріалів; на питання 

відповідає зі значними помилками; 

 0 – звіт відсутній; 

Студенти, що за результатами захисту звіту та індивідуального завдання отримали 

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

Проведення підсумків практики. Підсумки навчальної топографічної практики 

підводяться після складання студентами заліку керівнику практики. 

На початку нового навчального року керівники практики звітують на засіданні 

кафедри та засіданні Вченої ради факультету про результати практики, надають 

рекомендації щодо наступних практик. 
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