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ВСТУП 

 

1. Мета навчальної практики: ознайомити студентів з основними 

можливостями та принципами використання різноманітного прикладного 

програмного забезпечення в сфері геодезії, землеустрою та 

картографічного виробництва; поглибити теоретичні знання та сформувати 

належні практичні навички із застосування сучасного інформаційних 

технологій, що використовуються для обробки кадастрової інформації, 

зокрема для створення цифрових та електронних карт. 

 

2.  Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати базові положення геодезії та топографії (володіти такими поняттями як: 

масштаб топографічних карт, розграфлення та номенклатура, системи координат, 

умовні знаки та способи зображення на топографічних картах). Мати сучасні 

уявлення з теорії розробки та удосконалення методів створення топографічних карт, 

2. Володіти початковими навичками роботи в геоінформаційних системах та 

графічних редакторах, зокрема бути знайомими з процесом створення та 

редагування шарів цифрових карт.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальну практику з інформаційних технологій за фахом без відриву від 

теоретичного навчання студенти третього курсу спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій освітнього ступеня бакалавр, проходять на базі інформаційно-

обчислювального сектору географічного факультету. 

Практика за планом навантаження триває 60 годин. 

Виконання програми практики дозволить студентам закріпити знання, 

отримані під час теоретичного навчання та вдосконалити практичні навички роботи 

з прикладним програмним забезпеченням, зокрема – векторизаторами та 

геоінформаційними системами. 

Керівництво практикою здійснюють науковці – педагогічні працівники 

кафедри, які забезпечують проведення усіх організаційних заходів, пов’язаних зі 

змістом практики у відповідності з навчальним планом і програмою, та розглядають 

звіти студентів, приймають заліки.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

В результаті проходження практики студентам необхідно сформувати та 

закріпити практичні навички роботи з комп’ютером, узагальнити набуті раніше 
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теоретичні знання та вміти застосовувати їх для вирішення конкретних наукових та 

практичних задач. Виконавши запропоновані практичні роботи, студенти повинні 

проаналізувати схожі та відмінні риси розглянутих програм та окреслити галузі їх 

практичного застосування. 

Програмою практики передбачається: 

 знайомство з програмами-векторизаторами, на прикладі EasyTrace; 

 знайомство з функціональними можливостями ГІС-технологій (на прикладі 

ГІС MapInfo); 

Всі завдання є індивідуальними. Звіт про виконану за програмою практики 

роботу, кожним студентом виконується самостійно в середовищі Microsoft Word. 

Оформлюється у вигляді щоденника та доповнюється додатками – роздруківками 

індивідуально виконаних практичних робіт.  

 

Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 

компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою «Геодезія 

та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей та відповідно програмних результатів: 

 

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; ЗК4 - 

здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій; 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. 

 

ФК1 - здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і 

методик в галузі геодезії і землеустрою; ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних 

дисциплін – фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), 

вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; ФК3 - здатність використовувати 

знання з загальних інженерних наук у навчанні та професійній 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; ФК9 - здатність 

агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з метою синтезування 

нових знань у сфері геодезії та землеустрою.  

 

ПРН1 - використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися 

іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою; 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; ПРН5 - 

використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і 

класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання; ПРН8 - 

розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та документації з 

оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 
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технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії; 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;  ПРН13 - демонструвати навички ефективної міжособистісної 

взаємодії та командної роботи; ПРН15 - демонструвати вміння використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології; ПРН16 - поєднувати критичність та самокритичність; ПРН17 - 

демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим; ПРН18 - виконувати пошук та 

опрацювання різних джерел географічної інформації; ПРН19 - демонструвати прихильність 

безпеці; ПРН20 - демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків; ПРН22 - діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

 

5.   Результати проходження практики: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) Форми викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні методи та способи 

створення цифрових карт 
Самостійна 

робота студента 

 

Поточний 

контроль, 

самоконтроль, 

оцінювання 

результатів 

виконаної 

практичної 

роботи 

(правильність 

виконання, 

повнота, 

якість 

оформлення) 

5 

1.2 Мати уявлення про системи 

координат та координатну прив‘язку 

растрового зображення 

Самостійна 

робота студента 
5 

1.3 Знати основні принципи отримання 

векторного зображення та способи 

векторизації растрового зображення 
Самостійна 

робота студента 
5 

1.4 Знати основні принципи роботи в 

геоінформаційному середовищі Заняття в ІОС 5 

2.1 Вміти використовувати векториза-

тори для створення цифрових карт Заняття в ІОС 10 

2.2 Вміти виконувати координатну 

прив‘язку растру Заняття в ІОС 5 

2.3 Вміти використовувати засоби 

геоінформаційного картографування 

та просторового аналізу для 

створення цифрових карт 
Заняття в ІОС 10 
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2.4 Вміти працювати з атрибутивними 

таблицями (змінювати їх структуру, 

вводити дані різного типу, 

виконувати геокодування тощо)   
Заняття в ІОС 5 

2.5 Проводити аналітичні дії  на основі  

отриманих геопросторових даних 

(обчислення геометричних 

характеристик – довжин, площ 

тощо, створення запитів)  та 

застосовувати статистичні методи 

їхнього аналізу для розв’язання 

спеціалізованих задач у сфері 

геодезії та землеустрою 

Заняття в ІОС 10 

3.1 Демонстрація знань, умінь і навичок 

у сфері геодезії та землеустрою  Заняття в ІОС Залік 20 

4.1 Вчасно та в повному обсязі подати 

результати виконаної роботи у 

вигляді звіту 

Самостійна 

робота студента 
Захист звіту 20 

 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

Результати вивчення дисципліни  

(за кодами) 

Програмні результати навчання 

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

2.

5 

3.

1 

4.

1 

ПРН1. Використовувати усно і письмово технічну 

українську мову та вміти спілкуватися іноземною 

мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та 

землеустрою 

+ + + +      + + 

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 

+ + + +        
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ПРН5. Використовувати методи збирання 

інформації в галузі геодезії і землеустрою, її 

систематизації і класифікації відповідно до 

поставленого проектного або виробничого 

завдання 

+ + + + + + + + + +  

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 фотограмметрії 

+ + + + + + + + + +  

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  

+ + + + + + + + + +  

Комунікація:            

ПРН13. Демонструвати навички ефективної 

міжособистісної взаємодії та командної роботи          +  

ПРН15. Демонструвати вміння використовувати 

інформаційні і комунікаційні технології     + + + + + +  

Автономність:            

ПРН16. Поєднувати критичність та 

самокритичність           + + 

ПРН17. Демонструвати здатність вчитися і бути 

сучасно навченим          + + 

ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання різних 

джерел географічної інформації     + + + + + + + 

ПРН19. Демонструвати прихильність безпеці    +      +  

Відповідальність:            

ПРН20. Демонструвати визначеність і 

наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків 
          + 
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ПРН22. Діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів), соціально відповідально та 

громадянсько свідомо 
          + 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

№  

п/п 
Порядок  проходження  практики 

Кількість 

годин 

1. 

Знайомство з  функціональними можливостями програм-

векторизаторів (на прикладі EasyTrace). Виконання 

індивідуального завдання з векторизації фрагменту карти. 

20 

2. 

Поглиблення знайомства з геоінформаційними системами (на 

прикладі ГІС Mapinfo Professional). Виконання 

індивідуального завдання з веторизації фрагменту 

топографічної карти, наповнення атрибутивних таблиць, 

геокодування та геопросторового аналізу.  

Порівняння ГІС Mapinfo Professional з іншими 

геоінформаційними системами, розглянутими під час 

навчання. 

20 

3. Написання звіту з проходження практики  16 

4. 
Демонстрація результатів виконання індивідуальних завдань 

практики та захист звіту 

4 

 Всього 60 годин (2 тижні) 

 

 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

1. Форми оцінювання студентів:  

рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами виконання практичних робіт та написання звіту. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні наступна: 

 результати навчання – 1.1 – 1.5 (знання) – від 10 % до 20 % за кожен; 

 результати навчання – 2.1 – 2.5 (вміння) – від 25 % до 40 % 

 результати навчання – 3 (комунікації) – від 15 % до 20 % 
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 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – від 10 % до 20% 

 

2. Організація оцінювання:  

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою: 

оцінюється робота під час занять в комп’ютерному класі, написання звіту та 

правильність виконання практичних робіт. Форма контролю – диференціальний 

залік. Фіксація набраного рейтингу у вигляді оцінок у відповідних документах 

(заліково-екзаменаційних відомостях та залікових книжках) здійснюється за 100-

бальною системою з наступним переведенням її в традиційну оцінку для фіксації у 

відповідних документах за шкалою: 

 

Оцінка за 100-бальною 

системою 

Оцінка за національною шкалою 

(при складанні диференціального заліку) 

90 – 100 відмінно 

75 – 89 добре 

60 – 74 задовільно 

1 – 59 незадовільно  
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