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1. Мета начальної практики 

Практичне навчання студентів є невід’ємною частиною навчального процесу. Метою 

навчальної геодезичної практики є систематизація, закріплення та поглиблення знань 

теоретичного матеріалу з даної дисципліни, знайомство з будовою та використанням 

сучасних геодезичних приладів, набуття практичних навиків з методики виконання 

польових геодезичних вимірювань, камеральної обробки їх результатів, графічних 

побудов та оформлення планів, профілів і технічної документації. 

У результаті проходження практики студенти повинні Знати: 

- зміст і технологію одержання топографічних планів, профілів і ін. геодезичних 

документів, точність, повноту і детальність відображення предметів місцевості і рельєфу; 

- область і можливість застосування геодезичних знань; 

- методику, послідовність і технологію виробництва геодезичних вимірів; 

- технологію й організацію виробництва геодезичних побудов, контрольних вимірів і 

вивірок; 

- методику обґрунтування точності геодезичних побудов.  

Уміти: 

- вільно читати топографічні плани і карти, профілі і вільно вирішувати на їхній 

основі інженерні задачі; 

- обґрунтувати точність геодезичних побудов; 

- обґрунтоване визначати завдання на виробництво складних геодезичних робіт. 

Одержувати навички: 

- складання топографічних планів і профілів; 

- геодезичного проектування інженерних мереж; 

- організації виробництва найпростіших геодезичних робіт. 

 

2.  Опис навчальної практики 

Практика проводиться на території учбової бази ЖНАЕУ і на території 

Житомирського військового держлісгоспу. 

На початку практики керівний проводить вступний інструктаж із охорони праці та 

техніки безпеки, про що робиться відмітка у спеціальному журналі.  

Навчальну практику студенти проходять у складі постійних студентських бригад в 

кількості 5–7 осіб. У кожній бригаді керівником практики призначається бригадир. 

В обов'язку бригадира входить: 

1. Організація роботи в бригаді – одержання завдань; розподіл роботи серед членів 

бригади так, щоб кожен студент в однаковій мірі брав участь у всіх видах робіт; 

дотримання графіка виконання видів робіт. 

2. Одержання і здача геодезичних приладів.  

3. Контроль трудової дисципліни в бригаді. Усі студенти зобов'язані бути на місці 

роботи в призначений час. Бригадир щодня відзначає в журналі відсутніх. Викладач 

щодня переглядає журнал, перевіряє записи бригадира, дає необхідні роз'яснення і 

вказівки по ходу роботи і підписує журнал. 

Роботи, які проводяться студентами в процесі літньої навчальної практики з геодезії, 

діляться на польові та камеральні. Під час підготовчих робіт студенти роблять 

дослідження та перевірку інструментів, отримують координати опорних пунктів. При 

проведенні польових робіт з теодолітного знімання знайомляться з полігонами, намічають 

кути повороту для знімання горизонтальних кутів, провішують і вимірюють лінії, 

внутрішні кути, знімають внутрішню ситуацію і визначають кутову нев’язку. 

При проведенні нівелювання розбивають пікетаж, криву і визначають перевищення 

точок, а також нев’язку. Ділянку площею 1 га розбивають на квадрати зі стороною 20 м. І 

проводять нівелювання поверхні не менше, як з трьох станцій. 

Під час камеральних робіт студенти роблять обчислювальну обробку польових 

матеріалів і на їх підставі виготовляють графічні матеріали: планшет (за результатами 
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теодолітного знімання), поздовжній профіль внутрішньогосподарської дороги, план у 

горизонталях (нівелювання по квадратах). 

 

3. Передумови для проходження практики 

До геодезичної практики допускаються студенти, які в період навчального семестру 

виконали всі передбачені навчальним робочим планом розрахунково-графічні роботи. 

 

4. Очікувані програмні результати навчання (ПРН) 

Шифр Результат навчання 

РН 6 Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів 

для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей. 

РН 8 Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до встановлених вимог. 

РН 14 Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати інших. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 6 РН 8 РН 14 

ЗК 8 + + + 

СК 2 + + + 

СК 7 + + + 

 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК 2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження. 

СК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати 

лісові ресурси та продукцію. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Підсумковим результатом захисту практики є диференційована оцінка, яка 

заноситься в індивідуальний навчальний план обліку успішності студента. 

Практика оцінюється за 100 бальною системою і здійснюється в такому порядку: 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового 

контролю 

Кожен день підчас практики викладачі кафедри контролюють та дають необхідні 

пояснення по роботі з приладами у полі, ведення необхідної при цьому документації. 

Після закінчення польових та камеральних робіт по кожному розділу в кожній з бригад 

групи відповідальний викладач перевіряє матеріали польових та камеральних робіт, після 

чого проводить з студентами польову прийомку проведених вимірювань. 

За кожен день навчальної практики кожна бригада веде щоденник, де описуються 

виконані за день роботи, їх результати. 

Звіт за результатами навчальної практики повинен відповідати переліку польових та 

камеральних матеріалів, перелічених у вищеназваній методичній розробці по навчальній 

практиці з геодезії. Частина польових та камеральних матеріалів, що виконувалися 

кожним студентом бригади особисто, також входять в звіт.  
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Всі польові та камеральні матеріали кожної бригади складаються в окремі папки, на 

яких робляться відповідні написи. 

Перевіривши повноту та якість матеріалів звіту викладач проводить опитування 

студентів на предмет засвоєння ними навиків роботи з приладами та математичної 

обробки геодезичних вимірів. 

За матеріалами захисту звітів в останній день практики студенти отримують залік з 

практики по геодезії. 

8. Зміст і програма навчальної практики 

Згідно із навчальним планом на практику з геодезії відводиться 30 годин. В 

програму входять: теодолітні роботи, нівелювання траси дороги і площі, тахеометрична 

зйомка, мензульна зйомка, одержання інструментів і приладів, польові та камеральні 

роботи, залік по повному виду практики. 

 

9. Програма навчальної практики 

№ п/п Зміст навчальної практики 
К-ть 

годин 

1. Отримання геодезичних інструментів та приладів, їх загальний 
огляд. Інструктаж з техніки безпеки 

2 

2. Теодолітна зйомка. Перевірки теодоліта. Вивчення ділянки 
місцевості. Закріплення точок теодолітного ходу. Вимір кутів і ліній 
теодолітного ходу. Знімання ситуації всередині теодолітного 
полігона. Обчислення координатних точок ходу. Побудова плану, 
нанесення ситуації. Обчислення площі контурів, оформлення 
планшета. Здача матеріалів по теодолітному зніманню. 

6 

3. Нівелірні роботи. Огляд та перевірки нівеліра. Рекогносцировка 
траси, розмічування пікетажу, кривих, винесення пікетів на криву, 
розмічування поперечника, знімання ситуації. Прив’язка та 
нівелювання траси, ув’язка ходу, обчислення висот точок. Побудова 
поздовжнього профілю. Рекогносцировка місцевості, розмічування 
сітки квадратів. Нівелювання вершин квадратів, оформлення плану. 
Побудова плану з горизонталями та його оформлення. 

6 

4. Мензульна зйомка. Виготовлення планшету. Випробування, 
перевірки мензули і кіпрегеля. Рекогносцировка ділянки, нанесення 
базису на планшет, побудова геометричної сітки на місцевості та 
планшеті. Визначення перевищень між станціями геометричної 
сітки, ув’язка перевищень і обчислення відміток. Мензульна зйомка 
ситуації та рельєфу. Оформлення планшету. Здача матеріалів по 
мензульній зйомці. 

4 

5. Бусольна зйомка. Огляд та перевірки бусолі. Рекогносцировка 
місцевості і закріплення точок бусольного ходу. Польові роботи. 
Камеральні роботи. Оформлення документації, креслення планів 
бусольної зйомки. 

4 

6. Тахеометрична зйомка. Перевірка теодоліта та тахеометра. 
Рекогносцировка ділянки, зйомка тахеометричного ходу, ув’язка 
перевищень між станціями. Зйомка пікетних точок, ведення абрису 
тахеометричної зйомки. Побудова і оформлення плану. Польовий 
контроль тахеометричної зйомки 

6 

7. Оформлення і здача загального звіту. 2 
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10. Шкала оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою. 

Сума балів  Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку  

90-100 А відмінно  

 

зараховано  

 

82-89 В добре 

75-81 С 

64-74 D задовільно 

 60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання  

1-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Теодоліти типу Т30 і 2Т30, тахеометр Trimble M3, нівелір типу Н3, рейки нівелірні 

РНЗ, землемірні стрічки, лазерна рулетка Bosch DLE 40, Бусоль БГ-1, віхи, штативи ШР-

160 та ШР- 140, смартфон. 
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МГОПИ Альфа, 1994. - 110 с.  

11. Картография с основами топографии. / Г.Ю.Грюнберг, Н.А.Лапкина, 
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23. Стародубцев В.М., Карачинська Н.В., Степаненко В.В. та інші. Географічні 

інформаційні системи (ГІС), їх структура і функції, перспективи застосування в 

грунтознавстві та агроекології. - К.: Нора-Прінт, 2000. - 48 с.  

24. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. - М.: МГУ, 1997. - 405 с. 

 

13. Електроні ресурси 

1. Публічна кадастрова карта України. URL: https://map.land.gov.ua/ . 

2.  Електронний реєстр лісорубних квитків на заготівлю деревини. URL : 

https://lk.ukrforest.com/ . 

3. Державне агентство лісових ресурсів України 

 http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=204666&cat_id=32888  

4. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

https://gki.com.ua/files/uploads/documents/Norms/Ukrgeodesykart_norms/umovni_znaky_500-

5000.pdf 

 

 

 


