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ВСТУП 

 

Програма навчальної практики зі спеціальності визначає порядок її 

проведення. 

Програму практики розроблено відповідно до вимог Положення про 

проведення практики студентів Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського, затвердженого наказом ректора КрНУ № 277-

1 від 27.11.2015 року. 

У програмі визначається мета та завдання практики, загальні питання 

організації та проведення практики, її взаємозв’язок із науково-дослідною 

роботою студентів, керівництво практикою та підведення її підсумків. 

Формою підсумкового контролю є диференційований залік. 

 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою навчальної практики зі спеціальності є виконання студентами 

комплексу польових та камеральних робіт з побудови геодезичної мережі у 

вигляді теодолітного ходу, нівелірного ходу III класу та виконання 

тахеометричного знімання ситуації. 

Студент засвоює практичні дії на кожному виробничому етапі комплексу 

геодезичних робіт із дотриманням встановленої технологічної послідовності та 

забезпеченням необхідної точності виконання геодезичних вимірювань. 

Завдання навчальної практики:  

 закріплення, систематизація, розширення та поглиблення теоретичних 

знань з дисциплін «Геодезія», «Геодезичні прилади», «Математична обробка 

геодезичних вимірів та основи метрології і стандартизації», «Геологія і 

геоморфологія», «Картографія»; «Земельний кадастр»; «Планування поселень 

та вулично-дорожня мережа»; «Землевпорядні вишукування»; 

 закріплення практичних навичок роботи з оптичними геодезичними 

приладами та безпілотним літальним апаратом (БПЛА) Phantom 4 Pro +; 



 виконання геодезичних вимірювань з прокладання теодолітного ходу та 

оформлення результатів польових і камеральних робіт; 

 виконання геодезичних вимірювань з прокладання нівелірного ходу III 

класу та належне оформлення результатів польових і камеральних робіт; 

 проведення польових та камеральних робіт з тахеометричного знімання 

ситуації оптичними приладами; 

 складання та оформлення результатів виконаних робіт у вигляді звіту з 

практики; 

 індивідуальний захист студентом звіту з практики. 

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Визначення тривалості, часу та місця проведення практики 

Тривалість практики визначається навчальним планом і становить 3 

тижні. Дати проведення встановлюються щорічно робочим навчальним планом 

та графіком навчального процесу. Місце проведення навчальної практики зі 

спеціальності має забезпечувати: 

 достатність розміру площі навчального полігону для потреб практики; 

 умови безпеки на території проведення практики; 

 наявність приміщення з належними умовами надійного зберігання 

приладів і обладнання, що використовуються для проведення практики. 

Прийняті рішення з практики затверджуються наказом по університету, 

виконання якого є обов’язковим. 

 

2.2 Розробка бригадних завдань на види та об’єми робіт з практики  

Завдання на практику для бригади готує керівник.  

Отримане бригадиром завдання на практику є обов’язковим документом 

звіту практики. 

 

  



2.3 Проведення практики  

Навчальну практику зі спеціальності проводять керівники практики, які 

забезпечують повне, якісне та безпечне використання студентами робочого 

часу практики. 

Робочий час практики триває з 8 00 до 14 00 години у будні дні. 

Практика включає виконання комплексу польових (проведення 

геодезичних вимірювань на місцевості) і камеральних (розрахунки, 

верифікація, графічні оформлення) робіт та самостійну роботу студента. 

Польові геодезичні роботи виконуються в умовах реальної місцевості і 

потребують підвищеної уваги до дотримання правил безпеки життєдіяльності 

та протипожежної безпеки з боку студентів та керівника практики. 

Застосовувані інструменти та обладнання: геодезичне обладнання, 

спеціалізоване геоінформаційне програмне забезпечення. 

Технологічні вимоги проведення польових та можливість і доцільність 

паралельного виконання камеральних робіт потребують застосування 

бригадного методу їх організації. Бригади в складі 4-5 осіб формуються 

керівником практики за пропозицією студентів. Таким же чином призначається 

бригадир. 

Керівник практики забезпечує студентам методичну та консультативну 

підтримку виконання завдань та оформлення бригадних звітів з практики, 

контролює проходження практики студентами, організує захист звітів з 

практики. 

2.3.1 До обов’язків керівника практики належить: 

  проведення організаційного збору студентів, які направляються на 

практику; 

 проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності та протипожежної 

безпеки; 

 підготовка вихідних даних; 

 контроль своєчасного прибуття студентів на базу практики й виконання 

ними програми і завдання навчальної практики; 



 контроль правильності ведення документації практики; 

 перевірка та оцінювання звітів з практики. 

Організаційний збір проводиться керівником практики у перший її день. 

Студенти отримують інструктаж з безпеки життєдіяльності, складають графік 

робіт, отримують роз’яснення щодо порядку проведення практики та складання 

і оформлення матеріалів звіту. 

Керівники практики здійснюють поточний контроль виконання 

самостійних завдань бригадами, приймають щоденні звіти бригадирів. 

2.3.2 Бригадир зобов’язаний: 

 керувати бригадою; 

 організовувати отримання, збереження й повернення геодезичних 

приладів, а також не допускати порушень правильного їх використання; 

 зафіксувати письмово номери всіх отриманих бригадою геодезичних 

приладів і не допускати їх обміну між бригадами; 

 правильно за часом розподіляти поточну роботу між членами бригади; 

 стежити за своєчасним виконанням бригадою кожного завдання, 

забезпечувати рівномірну участь кожного члена бригади в усіх видах польових 

і камеральних робіт, передбачених програмою практики; 

 фіксувати випадки порушення дисципліни в бригаді; 

 вести щоденник практики; 

 слідкувати за чітким веденням іншої документації з практики; 

 терміново повідомляти керівника практики про надзвичайні події, що 

можуть трапитися в бригаді (травмування або погіршення самопочуття 

студента, пошкодження приладів тощо). 

2.3.3 Студент зобов’язаний: 

 прослухати інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки під час 

проведення практики, дотримуватись вимог безпеки, санітарії та особистої 

гігієни; 



 перед виконанням кожного завдання ознайомитись зі змістом 

майбутньої роботи; 

 протягом усього робочого часу знаходитись на визначеному керівником 

практики місці виконання доручених студенту робіт; 

 дбайливо ставитись до геодезичних приладів і захищати їх від дії 

прямих сонячних променів та атмосферних опадів; 

 підтримувати чистоту в аудиторіях і на території проведення польових 

робіт; 

 викласти результати практики у формі письмового звіту, дотримуючись 

завдання на проходження практики та відповідних вимог; 

 захистити складений бригадний звіт з навчальної практики. 

 

2.4 Захист звітів з практики  

Захист звітів з практики проводиться в університеті. Дата, місце та час 

проведення захисту звітів з практики доводяться до відома студентів перед 

початком практики. Кожен студент звіт з практики своєї бригади захищає 

індивідуально. Результатом захисту звітів з практики є диференційований залік. 

 

3 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАКТИКИ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ 

РОБОТОЮ СТУДЕНТА 

 

Під час проходження практики студенти набувають навичок і 

практичного досвіду виконання науково-дослідної роботи. 

Студенти аналізують свої проектні рішення, визначають фактичні 

похибки польових вимірювань, які порівнюють з гранично допустимими 

похибками, та роблять висновок стосовно застосовуваних методів та способів, 

якості виконаних робіт та відповідності нормативним вимогам. Аналізують 

джерела виникнення похибок та способи їх усунення. 



Обробку результатів польових вимірювань виконують за алгоритмами 

спеціальних геоінформаційних технологій і комп’ютерних програм (AutoCad, 

GIS 6, ГІС “Геопроект 5”, Digitals тощо). Отримані результати аналізують. 

 

4 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Згідно з навчальним планом практика зі спеціальності проводиться у 

травні-червні шостого семестру протягом трьох робочих тижнів. Тривалість 

робочого дня студента під час проходження практики (польових і камеральних 

робіт) становить 6 годин. Програма включає наступні етапи і завдання 

практики. 

 

4.1. Підготовчі роботи  

4.1.1 Проведення інструктажу з охорони праці і безпеки життєдіяльності 

під час проведення польових та камеральних робіт.  

4.1.2 Формування бригад та призначення бригадирів.  

4.1.3 Одержання бригадами необхідних геодезичних приладів (технічних 

теодолітів, нівелірів, рулеток, рейок тощо) та матеріалів (бланків польових 

журналів, щоденника практики) з геокамери.  

4.1.4 Вивчення нормативної літератури.  

4.1.5 Перевірки та юстування геодезичних приладів: теодолітів, нівелірів, 

нівелірних рейок та компарування рулеток на польовому компараторі. 

 

4.2 Прокладання теодолітного ходу 

4.2.1 Рекогностування та закладання центрів пунктів теодолітного ходу. 

4.2.2 Прив’язка закріплених пунктів до існуючої ситуації та складання 

кроків (зарисів прив’язки). 

4.2.3 Вимірювання горизонтальних кутів теодолітному ході. 

4.2.4 Попередні обчислення і оцінка точності кутових вимірів. 

4.2.5 Вимірювання ліній у теодолітному ході. 



4.2.6 Попередні обчислення і оцінка точності лінійних вимірів. 

4.2.7 Зрівнювання координат пунктів теодолітного ходу. 

4.2.8 Складання каталогу координат пунктів теодолітного ходу. 

 

4.3. Прокладання нівелірного ходу III класу  

4.3.1 Рекогностування і закріплення пунктів нівелірного ходу. 

4.3.2 Геометричне нівелювання III класу.  

4.3.3 Складання схеми нівелірного ходу.  

4.3.4 Попередні обчислення і оцінка точності результатів геометричного 

нівелювання III класу.  

4.3.5 Обчислення і зрівнювання позначок пунктів нівелірного ходу.  

4.3.6 Складання каталогу позначок пунктів нівелірного ходу. 

 

4.4. Тахеометричне знімання ситуації 

4.4.1 Тахеометричне знімання ситуації з точок знімальної основи 

полярним методом. 

4.4.2 Камеральна обробка результатів топографічного знімання.  

4.4.5. Складання кадастрового плану. 

 

4.5 Знімання ситуації за допомогою БПЛА 

4.5.1 Складання програми знімання. 

4.5.2 Знімання території за допомогою БПЛА. 

4.5.3 Обробка результатів знімання. 

4.5.4 Складання фотоплану території. 

4.5.5 Порівняння кадастрового та фотоплану території. 

 

4.6. Заключні роботи  

4.6.1 Складання й оформлення пояснювальної записки (звіту) з практики. 

4.6.2 Захист звіту з практики. 

 



5 ПЛАН-ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Базовий план-графік практики наведено у таблиці 5.1. На його основі 

бригади розробляють власні графіки, якими визначаються терміни виконання 

кожного етапу практики. Розроблений бригадою графік затверджується 

керівником практики, а хід реалізації графіку фіксується бригадиром та 

контролюється керівником практики.  

Таблиця 5.1 – Базовий план-графік практики  

Номер 

пор. 

Види робіт Тривалість виконання 

(робочі дні) 

1 Підготовчі роботи 2 

2 Прокладання теодолітного ходу 2 

3 Прокладання нівелірного ходу III класу 2 

4 Тахеометричне знімання 4 

5 Знімання ситуації БПЛА 1 

6 Заключні роботи 4 

 Загальна кількість робочих днів практики  15 

 

6 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення навчальної практики зі спеціальності студенти звітують 

про виконання її програми.  

Форма звітності студента з практики – це подання письмового бригадного 

звіту, підписаного причетними до нього членами бригади, який оцінюється 

керівником практики.  

Звіт складається з графічної і текстової частин. Графічні додатки 

оформляють на аркушах формату А2 (кадастровий план місцевості та 

фотоплан). 

Текстова частина (пояснювальна записка) брошурується у форматі А4; 

включає титульний аркуш, зміст звіту, вступ, основні розділи, висновки та 

додатки (польові журнали (заповнені від руки)), відомості обробки результатів 

польових вимірювань, схеми знімальної основи. Стисла методика виконання 



окремих етапів практики та її результати викладаються у відповідних розділах 

звіту. 

Підсумки результатів навчальної практики студента підводять після 

захисту ним звіту з практики. Захист практики проводиться у присутності 

усього складу бригади, за умови попередньої перевірки керівником практики 

графічної і текстової частин звіту, польових журналів, камеральних матеріалів 

та щоденника практики. Захист складається зі звітування кожного з членів 

бригади за виконане ним завдання та відповідей на контрольні питання. 

 

7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

Якість звіту з практики оцінюється для кожного з членів бригади окремо, 

за 100-бальною шкалою (таблиця 7.1).  

Таблиця 7.1 – Критерії оцінювання результатів практики 

Критерії оцінювання Національна 

шкала 

Шкала 

ECTS 

Бали 

1 2 3 4 

1. Звіт з практики оформлено у повній відповідності 

до вимог, визначених програмою практики та 

методичними вказівками, не містить помилок у 

розрахунках і кресленнях, повністю висвітлює 

сутність окремих його розділів, якісно 

відредагований, відзначається високою графічною 

культурою. 

2. Під час роботи на практиці студент якісно 

виконав всі доручення, передбачені йому бригадним 

графіком, і відмінно продемонстрував отримані 

практичні навички. 

3. Правильно відповів на всі контрольні питання 

Відмінно A 90-100 

1. Звіт з практики оформлено у повній відповідності 

до вимог, визначених програмою практики та 

методичними вказівками, не містить помилок у 

розрахунках і кресленнях, висвітлює сутність 

окремих його розділів, якісно відредагований, 

відзначається високою графічною культурою. 

2. Під час роботи на практиці студент досить якісно 

виконав всі доручення, передбачені йому бригадним 

графіком, і дуже добре продемонстрував отримані 

практичні навички. 

3. При захисті звіту правильно відповів на 80 % 

питань. 

Дуже добре B 82-89 

 



1 2 3 4 

1. Звіт з практики оформлено у повній відповідності 

до вимог, визначених програмою практики та 

методичними вказівками, не містить помилок у 

розрахунках і кресленнях, проте недостатньо 

висвітлює сутність окремих його розділів або є 

допустимі недоліки в оформленні. 

2. Під час роботи студент в цілому якісно виконав 

всі доручення, передбачені йому бригадним 

графіком, і добре продемонстрував отримані 

навички. 

3. При захисті звіту правильно відповів на 70 % 

питань. 

Добре C 74-81 

1. У звіті з практики не повністю розглянуті окремі 

питання, визначені програмою практики, та мають 

місце недоліки оформлення, недостатньо висвітлена 

сутність окремих його розділів. 

2. Під час роботи на практиці студент 

продемонстрував задовільні практичні навички, 

допускав помилки при вимірюваннях та 

камеральній обробці їх результатів. 

3. При захисті правильно відповів на 60 % 

контрольних питань. 

Задовільно D 64-73 

1. У звіті з практики не повністю розглянуті окремі 

питання, визначені програмою практики, мають 

місце суттєві недоліки оформлення, недостатньо 

висвітлена сутність окремих його розділів. 

2. Під час роботи на практиці студент 

продемонстрував задовільні практичні навички, 

допускав помилки при вимірюваннях та 

камеральній обробці їх результатів. 

3. При захисті звіту правильно відповів на 50 % 

питань. 

Задовільно E 60-63 

1. Звіт з практики зданий викладачеві із 

запізненням, не повністю розглянуті чи відсутні 

деякі розділи, передбачені програмою практики і 

методичними вказівками, містить помилки у 

розрахунках і кресленнях, є грубі недоліки в 

оформленні; або студент не приймав участі у 

складанні звіту. 

2. Під час роботи на практиці студент незадовільно 

вимірював та виконував камеральну обробку, без 

поважної причини пропустив декілька робочих днів 

практики. 

3. При захисті звіту правильно відповів на 30 % 

питань 

Незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

FX 35-59 

 

  



1 2 3 4 

1. Звіт з практики зданий викладачеві із значним 

запізненням, відсутні деякі розділи, передбачені 

програмою практики і методичними вказівками, 

містить грубі помилки у розрахунках і кресленнях, є 

грубі недоліки в оформленні; або студент не 

приймав участі у складанні звіту. 

2. Під час роботи на практиці студент пропустив без 

поважної причини понад 50 % її обсягу, а коли був 

присутнім, то не виконував завдання практики. 

3. Правильних відповідей на контрольні питання 

при захисті звіту – до 20 % . 

Незадовільн 

о з 

обов’язкови 

м повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 1-34 
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