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В процесі вивчення даної навчальної компоненти студенти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ ІЗ НОРМАТИВНОЮ І ЗАКОНОДАВЧОЮ БАЗОЮ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКОНАННЯ ПРАКТИКИ ТА ІЗ РОБОТОЮ                      В 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ВИРОБНИЧИХ, БУДІВЕЛЬНИХ                     І 

ПРОЕКТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ І ФІРМАХ 

ГЕОДЕЗИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Наприклад: вивчення характеристик основних об’єктів виробничої бази; 

вивчення процесів підготовки, виконання перевірок, метрології приладів та 

обладнання; вивчення програмного забезпечення, що застосовується у 

виробництві; вивчення переліку технічної документації, що використовується при 

виконанні топографо-геодезичних робіт; ознайомлення з організацією служб 
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охорони праці та пожежної безпеки; ознайомлення з організацією оплати праці 

працівників; оформлення звіту з переддипломної практики. 

Передумовами для вивчення навчальної компоненти є набуття теоретичних 

знань та практичних навичок за такими навчальними компонентами: Планування 

та організація геодезичного виробництва; Нормативно-правове регулювання у 

сфері геодезії та землеустрою; Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних 

робіт; Вища геодезія; Супутникова геодезія; Проектування та побудова опорних 

геодезичних мереж; Метрологія і стандартизація в галузі; Інженерна геодезія; 

Основи маркшейдерської справи; Інженерна (прикладна) фотограмметрія; 

Геодезичний моніторинг при реконструкції будівель і споруд. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топо-

графічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, ди-

станційного зондування Землі та фотограмметрії 

ПРН 5.  Застосовувати методи і технології створення державних геодезичних ме-

реж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місце-

вості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зве-

дення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільсько-

господарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних 

методів 

ПРН 6. Використовувати методи збору інформації в галузі геодезії і землеустрою, 

її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або вироб-

ничого завдання 

ПРН 8. Вміти обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і ка-

дастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних 

ПРН 9. Володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, 

топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів 

знімань в геоінформаційних системах 

ПРН 10. Володіти методами організації топографо-геодезичного виробництва від 

польових вимірювань до менеджменту та реалізації топографо-геодезичної про-

дукції на основі використання знань з основ законодавства і управління вироб-

ництвом 

ПРН 12. Вміти застосовувати методи фотограмметрії при виконанні геодезичних 

вишукувань та в будівництві 

ПРН 17. Вміти проектувати і будувати державні геодезичні мережі на поверхні 

Землі з найбільш високою точністю і надійністю 

ПРН 18. Вміти проводити геодезичний моніторинг при будівництві та експлуата-

ції будинків і споруд  

ПРН 21. Знати принципи управління персоналом, вимоги до охорони праці, безпе-

ки життєдіяльності. 

 



 

 

 

Диференційовані результати навчання:   

знати:  

- сучасні технології виконання високоточних геодезичних вимірювань                                              

із застосуванням електронних геодезичних приладів та супутникових систем; 

- методи проектування і побудови планових і висотних Державних локальних 

геодезичних мереж в тому числі для моніторингу будівель і споруд                                              

та деформаційних спостережень; 

- теоретичні питання застосування різних розділів інженерної геодезії                     

в будівництві та інженерних вишукуваннях; 

- способи та методи виконавчого топографо-геодезичного знімання будівель                      

та споруд; 

- способи та методи геодезичного моніторингу деформацій будівель та споруд; 

- методи сучасної математичної обробки результатів геодезичних вимірювань. 

володіти: 

- сукупністю знань основних положень інженерної геодезії, отриманих                          

при вивченні як окремих навчальних компонентів, так і певного циклу 

профільних дисциплін; 

- умінь, навичок прийомів із виконання топографо-геодезичних робіт, набутих                 

у процесі навчання. 

вміти:  

- складати технічні проекти і програми геодезичного забезпечення  інженерних 

вишукувань, будівництва та спостережень, а також кошториси до них; 

- закладати додатково пункти геодезичної основи і деформаційних знаків; 

- реалізувати на практиці геодезичний моніторинг під час будівництва                       

і експлуатації будівель і споруд; 

- використовувати сучасні технології і прилади при виконанні геодезичних робіт 

і обробці результатів; 

- робити виконавчі знімання робіт, визначати їх якість і відповідність проекту; 

- користуватися технічною документацією (робочими кресленнями, 

кошторисами тощо);  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Назва тем Кількість годин 

Робота на ро-

бочому місці 

практики 

Самостійна ро-

бота 

Розділ 1. Проведення організаційних зборів 

1.1 Виступ керівника практики від кафедри з видачою 

індивідуальних завдань і проведенням інструктажів 

6 - 



 

 

Розділ 2. Організаційно-підготовчий етап проходження практики на підприємстві 

2.1 Прибуття на підприємство та проходження 

вступного інструктажу з техніки безпеки роботи на 

підприємстві 

6 - 

Розділ 3. Ознайомлення зі структурою і характером діяльності підрозділу 

3.1 Ознайомлення з організацією роботи підприємства 

та структурного підрозділу 

2 1 

3.2 Ознайомлення  з посадовими і функціональними 

обов’язками 

2 1 

Розділ 4. Робота на робочих місцях або в підрозділах підприємства 

4.1 Виконання виробничих завдань 80 40 

Розділ 5. Підведення підсумків практики 

5.1 Оформлення звіту з практики 23 18 

5.2 Захист звіту з практики  1 - 

 Всього 120 60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «диферен-

ційованого заліку» за освітньою компонентою «Переддипломна практика» складає 

60 балів та 100 балів відповідно і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімаль-

на 

кількість 

балів 

Максималь-

на 

кількість 

балів 

Засоби оцінювання Кількість 

у семестрі 

Діяльність студента під час практики - 40 60 

Складання та захист звіту - 20 40 

Разом  60 100 

 
Звіт про переддипломну практику надається кожним з студентів як результат 

виконаної роботи за час переддипломної практики, який повинен містити відо-

мості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуально-

го завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури, тощо. 
Методичні рекомендації до написання звіту. [1]. 

Текст звіту оформлюють на білому папері формату А4. Обсяг звіту повинен 

складати до 20 сторінок без додатків.  

Невід’ємною частиною звіту з переддипломної практики є щоденник проход-

ження практики встановленої форми та змісту. 



 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли із 

будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажа-

ють збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди із викладачем (комісією викладачів) по тема-

тиці навчальної компоненти. 
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України, 2010.  69 с. 

6. Виконання вимірювань розрахунок та контроль точності геометричних пара-

метрів Настанова ДСТУ-Н Б В.1.3 - 1 : 2009 Видання офіційне Київ : Міненерго-

буд України, 2010. 122 с 

7. Інструкція з топографічного знімання в масшбах 1:5000 – 1:500. ГКНТА - 2.04-

02-98.  К. : ГУГКК, 1993. 

8. Климов О.Д. Практикум по прикладной геодезии. Изыскания, проектирование 

и возведение инженерных сооружений: [учеб. пособие для вузов] / Климов О.Д., 

Калугин В.В., Писаренко В.К. - М. : Недра, 1991. – 271 с. 

9. Юрковський Р.Г. Інженерна геодезія. Навчальний посібник. Одеса : ОДАБА, 

2006.  202 с. 

10. Третенков В.М. Геодезичні прилади. Практикум з виконання лабораторних 
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заочна./ Третенков В.М.  Одеса. : ОДАБА, 2012.  145 с.  

11. Третенков В.М. Математичне оброблення геодезичних вимірів. Частина 2 Ос-

нови застосування методу найменших квадратів : Навчальний посібник для сту-

дентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Геодезія і землеустрій».  
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15. Захарчук В.В., Нахмуров О.М., Юрковський Р.Г. Точность определения коор-
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Чинний з 01.04.2012. 
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