




1. Метою навчальної практики є закріплення практичним досвідом теоретичних 
знань та навичок, одержаних студентами під час навчання на другому курсі ОС «Бака-
лавр»; набуття ними практичних умінь виконання комплексу польових робіт при розвитку 
геодезичних мереж згущення, математичної обробки результатів польових вимірювань, 
освоєння методики наземно-супутникового, електронно-тахеометричного та аерофотозні-
мання (з використанням БПЛА) місцевості, польового дешифрування та прив’язки ма-
теріалів 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, аерофотографічного 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 проведен-

ня топографо-геодезичних робіт та призначена для закріплення теоретичних знань отри-
маних при вивчені навчальних дисциплін: «Топографія», «Геодезія»,  «Фотограмметрія» та 
«Цифрова фотограмметрія».  

Навчальна польова топографо-геодезична практика проводиться в три етапи: перший 
– підготовчий, другий – польовий; третій – камеральний.  

Навчальна практика повинна надати студентам 1) уявлення про організацію, техно-
логічні 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 су-
часних 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 коор-
динат та висот пунктів мережі; наземно-супутникове та електронно-тахеометричне топо-
графічне кадастрових та землевпорядних знімання території; складання цифрового топо-
графічного 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; 
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- засвоїти методику використання сучасних геодезичних приладів та отримати практич-
ні навички роботи з ними; 

- отримати практичний досвід камеральної обробки матеріалів геодезичних вимірювань 
з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;  

- оволодіти методикою наземно-супутникового та електронно-тахеометричного топо-
графічного знімання в масштабах 1:500 ÷ 1:5000;  

- ознайомитися з принципами кадастрового знімання; 
- ознайомитися з принципами підготовки та отримати навички практичного застосуван-

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

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

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

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

- набути навичок праці та побуту в експедиційних умовах. 

Виконання поставлених завдань спрямоване на формування інтегральної, загальних 
та фахових компетентностей та досягнення нижче зазначених програмних результатів нав-
чання за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.) 
Навчальна практика дозволить студенту досягти наступних компетентностей та програм-
них результатів навчання: 

ЗК 1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
ЗК 2 - знання та розуміння області геодезії та землеустрою; 
ЗК 3 - здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 
ЗК 5 - здатність використання інформаційних технологій; 
ЗК 6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання 
впродовж життя; 
ЗК 7 - здатність працювати як самостійно, так і в команді; 
ЗК 8 - навички забезпечення безпеки життєдіяльності; 
ЗК 9 - прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення 
сталого розвитку суспільства; 
ЗК 10 - визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 
чесності, а також професійних кодексів поведінки. 

ФК 1 - здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів,принципів, 
технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою; 
ФК 2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, ма-
тематики, інформаційних технологій, права, економіки 
тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; 
ФК 3 - здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у навчанні та 
професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; 
ФК 4 - здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою; 
ФК 5 - здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професій-
ної діяльності в галузі геодезії і землеустрою; 
ФК 6 - здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геоде-
зії та землеустрою; 
ФК 7 - здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформацій-
не та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання; 
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ФК 8 - здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопро-
сторові дані у польових та камеральних умовах; 
ФК 9 - здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній ос-
нові з метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою; 
ФК 10 - здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові 
роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та 
дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої; 
ФК 11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та 
землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 

ПРН 1. використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися 
іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою; 
ПРН 2. 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; 
ПРН 4. застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та 
спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топогра-
фо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і експлуатації інже-
нерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з викори-
станням сучасних наземних і аерокосмічних методів; 
ПРН 5. використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її 
систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого 
завдання; 
ПРН 6. використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології, мето-
ди математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань;  
ПРН 9. обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових 
знімань, з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних за-
собів і системи керування базами даних; 
ПРН 10. володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, топо-
графічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в 
геоінформаційних системах; 
ПРН 13.Демонструвати навички ефективної міжособистісної взаємодії та командної 
роботи. 
ПРН 15. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 
ПРН 17. Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим. 
ПРН 19. Демонструвати прихильність безпеці. 
ПРН 20.Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взя-
тих обов’язків. 
ПРН 21.Демонструвати прагнення до збереження навколишнього середовища, діяти 
професійно, безпечно та толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в 
різних природних, соціально-економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи 
природне та культурне різноманіття географічного середовища. 

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 
підсумкові
й оцінці з 
дисципліниКо

д Результат навчання
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1.
1

Знати правила безпеки при 
виконанні топографо-
геодезичних робіт.

Інструктивні 
наради, практичні 

завдання, 
самостійна робота 

Звіт, 
індивідуальн
е 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 
методику укладання 
топографічних планів.

8%

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 

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%
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6.

6.

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

2.
4

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

практиці 
завдань 

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 за 
результатам

и 
самостійної 
роботи

5%

4.
2

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

5%

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
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ПРН 1. використовувати усно і письмово технічну 
українську мову та вміти спілкуватися іноземною 
мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та 
землеустрою;

+ + + + +

ПРН 2. 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;

+ + +

ПРН 4. застосовувати методи і технології 
створення державних геодезичних мереж та 
спеціальних інженерно-геодезичних мереж, 
топографічних знімань місцевості, топографо-
геодезичних вимірювань для вишукування, 
проектування, зведення і експлуатації інженерних 
споруд, громадських, промислових та 
сільськогосподарських комплексів з використанням 
сучасних наземних і аерокосмічних методів;

+ + + + + + + +

ПРН 5. використовувати методи збирання 
інформації в галузі геодезії і землеустрою, її 
систематизації і класифікації відповідно до 
поставленого проектного або виробничого 
завдання;

+ + + + + + +

ПРН 6. використовувати геодезичне і 
фотограмметричне обладнання і технології, 
методи математичного оброблення геодезичних і 
фотограмметричних вимірювань; 

+ + + + + + + +

ПРН 9. обробляти результати геодезичних 
вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з 
використанням геоінформаційних технологій та 
комп’ютерних програмних засобів і системи 
керування базами даних;

+ + + + + + + + +

ПРН 10. володіти технологіями і методиками 
планування і виконання геодезичних, топографічних 
і кадастрових знімань та комп’ютерного 
оброблення результатів знімань в геоінформаційних 
системах;

+ + + + + + + + +

ПРН 13.Демонструвати навички ефективної 
міжособистісної взаємодії та командної 
роботи.

+ + + + + + +

ПРН 15. Демонструвати вміння використовувати 
інформаційні і комунікаційні технології. + + + + + + + +

ПРН 17. Демонструвати здатність вчитися і бути 
сучасно навченим. + + + + + + + +

ПРН 19. Демонструвати прихильність безпеці. + + + + +

ПРН 20.Демонструвати визначеність і 
наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
обов’язків.

+ + + + +

ПРН 21.Демонструвати прагнення до збереження 
навколишнього середовища, діяти професійно, 
безпечно та толерантно, у складних форс-
мажорних обставинах, в різних природних, 
соціально-економічних та етнокультурних умовах, 
зберігаючи природне та культурне різноманіття 
географічного середовища.

+ + + + + +
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7.Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визна-
чається 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 на-

лежному 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 під-

сумків роботи кожного студента під час проходження практики, визначення рівня здобутих 
ним знань і навичок та складається з бригадно-індивідуального захисту звіту кожним сту-
дентом. Студенти, які виконали всі завдання згідно програми практики, оформили відпо-
відно 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 переведен-
ням 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 індивіду-
ального контролю і носить рейтинговий характер.  

В період практики проводиться табелювання робочого часу студента та повсякден-
ний контроль виконання студентами практичних завдань. Повсякденний контроль поєд-
нує ступінь участі кожного студента в конкретному процесі на робочому місці та обсяг ви-
конаних 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 об-
робку матеріалів польових знімань попередніх днів (етапів) практики, написав відповідну 
частину звіту, дотримувався правил техніки безпеки та поводження з геодезичними прила-
дами. 

2 бали виставляються тоді, коли студент був присутній на відповідному етапі, вико-
нав з деякими помилками або із запізненням всі навчальні завдання, допустив незначні по-
рушення 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 нав-
чальних завдань у повному обсязі, припускався  незначних порушень правил техніки без-
пеки 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 
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пропущену тему, або ж допустив суттєві порушення правил техніки безпеки та поводжен-
ня з геодезичними приладами. 

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

диться 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 кри-
теріїв: 

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 практи-

ки в двотижневий строк.  
Шкала відповідності 

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. 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

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

№ Види і назва робіт Кількість годин
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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

1
0.

Побудова опорної мережі. Геометричне нівелювання ІІІ класу. 12

1
1.

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

4

1
2.

Складання каталогу координат та висот пунктів планово-
висотної мережі.

2

Наземно-супутникове та електронно-тахеометричне знімання ділянок місцевості

1
3.

Електронно-тахеометричне знімання. 18

T11



Загальний обсяг 180 год.  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1
4.

Топографічне наземно-супутникове знімання в RTK режимі. 18

БПЛА знімання та дешифрування фотознімків

1
5.

Рекогностування. Складання проекту робіт. 2

1
6.

Маркування та координування контрольних точок. 4

1
7.

Аерофотознімання. 6

1
8.

Маршрутне дешифрування аерофотознімків. 6

Від’їзд з бази практики 6

Підготовка звітів та оцінювання знань студентів

1
9.

Підготовка та передача приладів і приладдя на зберігання. 2

2
0.

Складання та оформлення цифрового топографічного плану. 18

2
1.

Оформлення/друкування топографічного плану та звіту з 
практики.

6

ЗАЛІК 4

ВСЬОГО: 180
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4. Боднар С.П., Білоус В.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Геодезія». Частина 2. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020 р. – 49 с. Режим досту-
п у : h t t p : / / g e o . u n i v . k i e v . u a / i m a g e s / d o c _ f i l e / n a v c h _ l i t /
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5. Геодезія. Ч.І. / За ред. С.Г. Могильного, С.П. Войтенка. – Донецьк: ТОВ Дон.ДТУ 
"Унітех", 2003. – 458 с. 

6. Баканова В.В. Крупномасштабные топографические съёмки. – М.: Недра, 1989. 
7. Геодезия. Топографические съемки. / Ю.К. Неумывакин, Е.И. Халугин, П.Н. Кузнецов, 

А.В. Бойко. - М.: Недра, 1991. - 316 с. 
8. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 

(ГКНТА-2.04-02-98). – К.: Укргеоінформ, 1999. – 156 с. 
9. Умовні знаки для топографічних планів м-бів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. – К.: 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. 
Додаткова: 
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