




1.Мета практики –  закріплення, поглиблення отриманих теоретичних знань та 
набуття практичних навичок для прийняття самостійних рішень і професійного виконання 
робіт за обраною спеціальністю. Є невід’ємною частиною освітнього навчального  проце-
су та важливою формою ефективної підготовки висококваліфікованих фахівців. 

2. Попередні вимоги до забезпечення проходження практики -  успішне опану-
вання дисциплін фахової підготовки та володіння сучасними методами та формами орґані-
зації роботи в галузі їх майбутньої професії. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 
Виробнича практика, згідно навчального плану, проводиться після третього курсу 

теоретичного навчання.  
Для проходження виробничої практики студенти направляються в різні геодезичні, 

землевпорядні та інші профільні виробничі чи науково-дослідні організації та їх підрозді-
ли.  

Місця проходження виробничої практики підбираються впродовж навчального року 
на підставі офіційних запитів до керівництва виробничих, наукових-дослідних і проектних 
організацій, особистих контактів з керівниками підприємств, гарантійних листів з прохан-
ням направити на практику конкретних студентів, тощо. 

Допускається проходження студентами практик в науково-дослідних лабораторіях 
або на кафедрах факультету для участі у виконанні програм науково-дослідних або госпо-
дарсько-договірних робіт. 

Виробнича практика має своїм основним завданням закріплення і застосування на 
практиці теоретичних знань, отриманих в університеті, на основі ознайомлення студентів 
зі структурою та особливостями роботи підприємства, установи чи організації в яких сту-
денти проходять практику, а також оволодіння практичними навичками та методами про-
фесійної діяльності.  

«Виробнича практика» є складовою освітньо-наукової програми «Геодезія та 
землеустрій» підготовки фахівців студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузі знань - 19 - Архітектура та будівництво, спеціальністі -193 Геодезія та землеустрій. 
Дана практика входить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін (ОК 37). Проводиться 
у 6-му семестрі 3 курсу в обсязі – 180 годин (6 кредитів  ECTS). Завершується виробнича 
практика - диференційним заліком. 

Виробнича практика є складовою частиною освітнього процесу i є логічним завер-
шенням теоретичного циклу навчання.  

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: 
- поглиблення навичок роботи з геодезичними приладами та обладнанням, ознай-

омлення з їх метрологічним забезпеченням;  
- вивчення методик і технологій проведення польових та камеральних геодезичних, 

топографічних, картографічних, землевпорядних та інших робіт;  
- оволодіння способами обробки польових геодезичних, кадастрових та інших да-

них;  



- вивчення і застосування спеціалізованого програмного забезпечення; 
- вивчення методики укладання карт, топографічних і кадастрових планів, підготов-

ки звітної документації тощо.  
- ознайомлення з організацією праці у виробничих підрозділах (експедиція, партія, 

бригада) та науково-дослідних відділах геодезичного, картографічного або землевпоряд-
ного підприємства (організації, установи); 

- набуття навичок роботи в польових умовах, досвіду організаторської діяльності та 
роботи в колективі. 

- вивчення організації охорони праці, протипожежної безпеки, правил техніки без-
пеки на виробництві та охорони навколишнього середовища;  

- дослідження та аналіз технічного забезпечення виробництва, впровадження нової 
техніки, вдосконалення технологічних процесів, зростання рівня рентабельності, підви-
щення якості продукції. 
 Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та спеціальних  
(предметних) компетентностей випускника згідно ОП «Геодезія та землеустрій» - ре-
дакція 2019 р.:  
ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
ЗК2  знання та розуміння області геодезії та землеустрою;  
ЗК3  здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 
ЗК5  здатність використання інформаційних технологій; 
ЗК6 здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання 
впродовж життя; 
ЗК7 здатність працювати як самостійно, так і в команді; 
ЗК8 навички забезпечення безпеки життєдіяльності; 
ЗК10 визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної чес-
ності, а також професійних кодексів поведінки.  

ФК1 датність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, техно-
логій і методик в галузі геодезії і землеустрою;  
ФК3 здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у навчанні та про-
фесійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; ФК4 
здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою;  
ФК5 здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної 
діяльності в галузі геодезії і землеустрою;  
ФК6  здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії 
та землеустрою;  
ФК7 здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та 
фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання;  
ФК8  здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові 
дані у польових та камеральних умовах;  
ФК10 здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові ро-
боти, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та ди-
станційних досліджень в геодезії та землеустрої;  
ФК11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та 
землеустрою у відповідності до спеціалізацій.  

  



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 

(за 
необхідності)

Відсоток 
у 

підсумков
ій оцінці з 
дисциплі
ниКод Результат навчання

1.1 Основні принципи управління 
підприємств сфери геодезії та 
землеустрою, їхньої організації, 
виробничої та організаційної 
структури управління 

Самостійне 
навчання та 
співбесіда з 
викладачем та 
керівником 
практики

усне 
опитування,
самоконтроль

10%

1.2 Сучасні методи дослідження 
Землі та її геосфер і вміти їх 
застосовувати у виробничій та 
науково-дослідницькій 
діяльності.

Співбесіда з 
керівником 
практики. 
Самостійне 
навчання

усне 
опитування,
самоконтроль

10%

1.3 Методи та технології польових/ 
камеральних/ дистанційних 
досліджень та робіт, методики 
збирання, оброблення та аналізу 
геопрострових даних, 
геоінформаційні технології, 
методику інженерних (геодезичних 
та землевпорядних) розрахунків. 
.

Індивідуальне 
навчання та 
співбесіда з 
викладачем 

усне 
опитування,
самоконтроль

10%

2.1 Застосовувати інструменти та 
обладнання: геодезичне, 
навігаційне, аерознімальне, 
фотограмметричні та картографічні 
комплекси та системи, 
спеціалізоване геоінформаційне, 
геодезичне і фотограмметричне 
програмне забезпечення для 
розв’язання прикладних задач

Виконання 
завдання та 
контроль керівника 
практики від 
виробництва

усне 
опитування,
самоконтроль

15%

2.2 Застосовувати методи і технології 
створення державних геодезичних 
мереж та спеціальних інженерно-
геодезичних мереж, топографічних 
знімань місцевості з використанням 
сучасних наземних і аерокосмічних 
методів.

Індивідуальне 
навчання та 
контроль керівника 
практики

усне 
опитування,
самоконтроль

15%



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

2.3 Обробляти результати польових та 
дистанційних методів дослідження, 
з використанням геоінформаційних 
технологій та комп’ютерних 
програмних засобів і системи 
керування базами даних. 

Індивідуальне 
навчання та 
контроль керівника 
практики

Поточний 
контроль, 

самоконтроль
,

20%

2.4 Використовувати методи і технології 
землевпорядного проектування, 
територіального та господарського 
землеустрою, планування 
використання та охорони земель, 
кадастрових знімань та ведення 
державного земельного кадастру.

Індивідуальне 
навчання, 

самостійна робота 
та контроль з боку 

викладача

Поточний 
контроль, 

самоконтроль
10%

3.1 Укладати карти із застосуванням 
комп’ютерних технологій, 
геоінформаційних систем і цифрової 
фотограмметрії

Індивідуальне 
навчання та 

контроль з боку 
викладача

Поточний 
контроль, 

самоконтроль
5%

4.1 Збір, систематизація та 
опрацювання матеріалів для 
підготовки кваліфікаційної роботи 
бакалавра.

Індивідуальне 
навчання та 

контроль керівника 
практики

Поточний 
контроль, 

самоконтроль
5%

Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1

ПРН2 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

+ + + + + +

ПРН3 знати нормативно-правові засади 
з абе зпечення пит ань рац іонального 
використання, охорони, обліку та оцінки 
земель на національному, регіональному, 
локальному і господарському рівнях , 
процедур державної реєстрації земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомості та 
обмежень у їх використанн

+ +



ПРН6 використовувати геодезичне і 
фотограмметричне обладнання і технології, 
ме тоди мат емат и чно го об р обл енн я 
г е од е з и ч ни х і фото г р амме т р и чни х 
вимірювань

+ +

ПРН7 використовувати методи і технології 
з е м л е в п о р я д н о г о п р о е к т у в а н н я , 
т еритор і а л ьно го т а го сподар с ько го 
землеустрою, планування використання та 
охорони земель, кадастрових знімань та 
ведення державного земельного кадастру

+

ПРН8 розробляти проекти землеустрою, 
землевпорядної і кадастрової документації та 
документації з оцінки земель, складати карти і 
готувати кадастрові дані із застосуванням 
комп’ютерних технологій, геоінформаційних 
систем і цифрової фотограмметрі

+

ПРН9 обробляти результати геодезичних 
вимірювань, топографічних і кадастрових 
знімань, з використанням геоінформаційних 
технологій та комп’ютерних програмних 
засобів і системи керування базами даних

+

ПРН10 володіти технологіями і методиками 
планування і виконання геодезичних , 
топографічних і кадастрових знімань та 
комп’ютерного оброблення результатів 
знімань в геоінформаційних системах

+

ПРН11 володіти методами землевпорядного 
п р о е к т у в а н н я , т е р и т о р і а л ь н о г о і 
господарського землеустрою, планування 
використ ання т а охорони з емель з 
врахуванням впливу низки умов соціально-
економічного, екологічного, ландшафтного, 
природо-охоронного характеру та інших 
чинників

+

ПРН13 демонструвати навички ефективної 
міжособистісної взаємодії та командної 
роботи

ПРН14 демонструвати повагу та цінування до 
різноманітності , мультикультурності , 
гендерної рівності

+

П Р Н 1 5 д е м о н с т р у в а т и в м і н н я 
використовувати інформаційні і комунікаційні 
технології

+

ПРН1 6 . поєднувати критичн і сть т а 
самокритичність.

ПРН17. Демонструвати здатність вчитися і 
бути сучасно навченим + +

ПРН19 демонструвати прихильність безпеці +



7. Схема формування оцінки: Контроль знань здійснюється за модульно-рейтин-
говою системою, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема 
оцінювання теоретичної підготовки (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%).  

7.1 Форми оцінювання студентів:  
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. Форма звітності студента про проходження практики – письмо-
вий звіт. Письмовий звіт подається на рецензування науковому керівникові практики від 
кафедри. У звіті мають бути відомості про виконання студентом усіх розділів програми 
практики та індивідуального завдання, розділи з охорони праці та техніки безпеки, вис-
новки та пропозиції до покращення змісту практики, список використаної літератури 
тощо. Оформлюється звіт за вимогами, встановленими програмою практики. 

Вимоги до складання звіту з практики. 

Звіт студента про підсумки практики являє собою одну з перших кваліфікаційних 
робіт, за якою можна оцінити рівень його загальнонаукової та спеціальної підготовки; 
здатність організувати роботу і працювати в колективі; ступінь засвоєння програми прак-
тики і набуті на виробництві практичні навички. 

Основу звіту повинні складати регулярні записи у щоденнику практики про вико-
нані завдання, які бажано доповнювати особистими спостереженнями, описом техноло-
гічних особливостей, критичним аналізом організації робіт, висновками і зауваженнями, 
тощо.  

Структура звіту наступна: 
Зміст 
Вступ  
1.Загальна характеристика підприємства (організації, установи)  
2.Основні результати та здобутки виробничої практики. Виконання індивідуального 
завдання  

Висновки 
Перелік посилань 
Додатки 

ПРН20 демонструвати визначеність і 
наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків

+

ПРН21 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

+

ПРН22 Діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів), соціально відповідально та 
громадянсько свідомо

+
+



По завершенню практики, в строк не пізніше двох тижнів від початку навчального 
процесу, студент надає керівнику від університету для перевірки:  

• щоденник практики з відмітками про дати прибуття та вибуття з підприємства 
та завіреним календарним планом; 

• характеристику з місця проходження практики (на бланку щоденника практи-
ки або окремо); 

• письмовий звіт, який є основним документом, що характеризує виконану на 
практиці роботу. 

Після перевірки керівником практики і в разі відповідності наданих документів 
пред’явленим вимогам, звіт виноситься на захист, в іншому випадку - повертається сту-
дентові для виправлення недоліків та доопрацювання. Захист звітів з практики і залік про-
водяться на кафедрі комісією, що призначається завідувачем кафедрою.  

Комісія кафедри у складі двох-трьох викладачів приймає звіт і виставляє диферен-
ційований залік по практиці. Студент повинен дати вичерпні відповіді на задані питання, 
розповісти про методи виконання робіт, а також дати аналіз їх позитивних і негативних 
сторін. Комісія оцінює результати проходження практики, враховує виробничу характери-
стику, загальну оцінку керівника від підприємства, рівень підготовки звіту і за шкалою 
ECTS виставляє студенту оцінку кафедри. 

Виробнича практика вважається такою, що завершена тільки за умови успішного 
захисту звіту. 

Підсумки практики. Оцінка результатів практики. 

1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та ін-
дивідуального завдання. Форма звітності студента про проходження практики – пись-
мовий звіт. 

2. Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденником, характеристикою, планами-
конспектами занять, методичними розробками, тощо) подається на рецензування науко-
вому керівникові практики від кафедри. 

3. У звіті мають бути відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики 
та індивідуального завдання, розділи з охорони праці та техніки безпеки, висновки та 
пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, 
встановленими програмою практики. 

4. Звіт із практики захищають студенти в комісії, призначеній завідувачем кафедри, у 
складі керівників-керівників практикою від кафедри. Оцінка за практику вноситься до 
заліково-екзаменаційної відомості і залікової книжки студента за підписами членів ко-
місії. 

5. Підсумки проведення виробничої практики обговорюються на засіданні кафедри, а за-
гальні підсумки практики підводяться на засіданні Вченої ради факультету. 

Оцінювання за формами контролю: 

Вид контролю Min  – 75 балів Max  – 100 балів

Виробнича характеристика, загальна 
оцінка керівника від підприємства

40 50



Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою.  

7.2 Організація оцінювання  
Шкала відповідності 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
(орієнтовний план-графік проходження виробничої практики) 

Виконання індивідуального завдання 20 30

Рівень підготовки  і захист звіту 15 20

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84 

65 – 74 

60 – 64 

1 – 59 не зараховано

№ 
п/п Порядок   проходження практики

Термін 
в днях

1. Одержання i вивчення завдання на виробничу практику, оформлення на 
практику, знайомство з структурою та підрозділами базової організації, 
проходження інструктажу з техніки безпеки.

2

2. Виконання завдань за затвердженим календарним графіком проходження 
практики:  

- виконання польових та камеральних  проектно-вишукувальних робіт; 
- збір матеріалів, заповнення щоденника.

23

3. Систематизація  зібраних матеріалів та написання звіту. 3



При розробці календарного плану слід передбачити не менш ніж 50% часу для 
проходження практики в тих підрозділах підприємства, які безпосередньо пов'язані з 
виконанням завдань виробничого спрямування та 15% - для виконання індивідуального 
завдання. 
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