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ВСТУП 

 

Проходження студентами практик становить частину навчального процесу з 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів, забезпечуючи системне та 

комплексне поєднання професійних теоретичних знань з сучасними вміннями їх 

практичного застосування. 

Наскрізну програму проведення практики студентів Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського денної, заочної форм 

навчання за спеціальністю 193 – «Геодезія та землеустрій» розроблено 

відповідно до чинного Закону України «Про вишу освіту», Указу Президента 

України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні», положень «Концепції досконалості 

Європейського фонду управління якістю», вимог «Міжнародного стандарту якості 

ISO серії 9000 та «Положення про проведення практики студентів 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». 

Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках 

навчального процесу. 

Наскрізною програмою, згідно навчального плану підготовки бакалаврів 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», передбачено проведення чотирьох 

практик (табл. 1): 

- навчальної практики з геодезії у 2-му семестрі; 

- навчальної практики з геодезії у 4-му семестрі; 

- навчальної практики зі спеціальності у 6-му (для заочної форми у 8-му) 

семестрі; 

- виробничої практики зі спеціальності у 6-му семестрі. 

Перелік видів і об’ємів навчальних або виробничих робіт, що виконуються 

студентами за час практик, та порядок їх організації і проведення визначаються 

програмами відповідних практик. 
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Таблиця 1 – Характеристики практик 

№ 

п/п 

Вид практики Семестр 

проведення 

Тривалість, 

тижнів 

Загальний 

об’єм, год. 

1 Навчальна з геодезії 

(топографічна) 

2 4 180 

2 Навчальна з геодезії 

(геодезична мережа згущення) 

4 4 180 

3 Навчальна зі спеціальності 6 3 135 

4 Навчальна зі спеціальності 

(заочна форма навчання) 

8 1 135 

5 Виробнича зі спеціальності 6 2 90 

 

Місця і дати проведення практик встановлюються щорічно наказом про 

практику, згідно з якому керівником практики розробляється і видається 

студентам щоденник практики з індивідуальним або бригадним завданням. 

Видом оцінки якості виконання індивідуального завдання та знань, 

отриманих студентом за час проходження практики, є диференційований залік. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

Базовими характеристиками кожної з практик є мета її проведення та 

основні завдання, які передбачені програмою практики для досягнення 

поставленої мети. 

Метою практики є закріплення, систематизація, поглиблення і розширення 

знать та практичних навичок, отриманих студентом у процесі попереднього 

навчання. 

Завдання практики є системними складовими, які підпорядковані меті 

практики, забезпечуючи отримання поставленого нею результату. 
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1.1. Навчальна практика з геодезії (топографічна) 

Метою навчальної топографічної практики з геодезії є бригадне виконання 

студентами комплексу геодезичних польових та камеральних робіт з побудови 

планово-висотної геодезичної основи великомасштабного топографічного 

знімання місцевості.  

У такий спосіб при виконанні топографічних знімань забезпечується 

засвоєння студентом практичних дій з кожного виробничого етапу комплексу 

геодезичних робіт із дотриманням встановленої технологічної їх послідовності та 

забезпеченням необхідної точності виконання топографо-геодезичних вимірювань  

Програмою навчальної топографічної практики передбачається вирішення 

наступних завдань:  

- закріплення, систематизація, розширення та поглиблення теоретичних 

знань, одержаних у процесі вивчення дисциплін «Геодезія», «Геодезичні 

прилади», «Землевпорядне креслення», «Теоретичні основи землеустрою»; 

- набуття практичних навичок роботи з основними геодезичними приладами 

та обладнанням; 

- виконання польових робіт з топографо-геодезичних вимірювань на 

місцевості; 

- засвоєння базових методів виконання математичної обробки результатів 

топографо-геодезичних вимірів; 

- складання та оформлення топографічних планів та бригадного звіту з 

практики; 

- індивідуальний захист студентом бригадного звіту з практики.   

 

1.2. Навчальна практика з геодезії (геодезичні мережі згущення)   

Метою навчальної практики з геодезичних мереж згущення є бригадне 

виконання студентами комплексу польових та камеральних робіт з побудови 

геодезичної мережі згущення у вигляді окремого полігонометричного ходу 2-го 

розряду і нівелірного ходу III класу. У такий спосіб при виконанні геодезичних 

знімань забезпечується засвоєння студентом практичних дій з кожного 
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виробничого етапу комплексу геодезичних робіт з формування геодезичної 

мережі згущення із дотриманням встановленої технологічної їх послідовності та 

забезпеченням необхідної точності виконання геодезичних вимірювань. 

Програмою навчальної практики з геодезичних мереж згущення  

передбачається вирішення наступних завдань: 

- закріплення, систематизація, розширення та поглиблення теоретичних 

знань, одержаних у процесі вивчення дисциплін «Геодезія», «Геодезичні 

прилади», «Математична обробка геодезичних вимірів», «Геологія і 

геоморфологія», «Основи землевпорядкування і кадастру», «Картографія»; 

- набуття практичних навичок роботи з високоточними електронними 

геодезичними приладами та обладнанням; 

- виконання геодезичних вимірів та належне оформлення результатів 

польових і камеральних робіт з прокладання полігонометричного ходу 2-го 

розряду; 

- виконання геодезичних вимірів та належне оформлення результатів 

польових і камеральних робіт з прокладання нівелірного ходу III класу;  

- проведення польових та камеральних робіт з топографічного знімання 

місцевості електронним тахеометром; 

- складання та оформлення результатів виконаних геодезичних робіт та 

бригадного звіту з практики; 

- індивідуальний захист студентом бригадного звіту з практики.  

  

1.3. Навчальна практика зі спеціальності 

Метою навчальної практики зі спеціальності є бригадне виконання 

комплексу робіт із землевпорядкування та земельного кадастру, проведення 

геодезичних робіт з використанням глобальних системам позиціонування. 

Програмою навчальної практики зі спеціальності передбачено виконання 

наступних завдань: 

- закріплення, систематизація, розширення та поглиблення теоретичних 

знань, одержаних у процесі вивчення дисциплін «Геодезія», «Геодезичні 
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прилади», «Землевпорядні вишукування», «Картографування ґрунтів», 

«Тематична картографія», «Інженерне обладнання територій», «Протиерозійна 

організація території», «Земельний кадастр», «Картографія»;  

- отримання навичок проведення кадастрових та геодезичних робіт за 

допомогою GPS, оволодіння сучасними методиками при роботі з GPS-

станціями; 

- виконання бригадного завдання із землевпорядкування території, зокрема 

визначення координат поворотних точок території запропонованого 

землекористування і складання плану його меж, розрахунок загальної площі 

землекористування і контурів окремих угідь, складання експлікації земель за 

угіддями, розробка пропозицій щодо покращення землекористування певних 

угідь; 

- виконання бригадного завдання із земельного кадастру, зокрема юридичне 

оформлення території запропонованого землекористування, складання документів 

посвідчення права власності та права користування на землю, заповнення звітної 

документації; 

- складання та оформлення бригадного звіту з практики; 

- індивідуальний захист студентом бригадного звіту з практики.  

 

1.4. Виробнича практика 

Метою виробничої практики є набуття студентом виробничого досвіду 

особистого виконання передбачених програмою практики геодезичних та 

землевпорядних робіт і доручень, отриманих від організації – об’єкта практики. 

Програмою виробничої практики зі спеціальності передбачено виконання 

наступних завдань: 

- ознайомитись з видами робіт, що виконує організація та з її виробничою 

структурою; 

- встановити етапи виконання геодезичних і землевпорядних робіт та 

службових осіб організації, відповідальних за їх своєчасну та належну реалізацію; 
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- отримати навички робіт з специфічними методиками, приладами, 

обладнанням та програмними продуктами, що використовує організація для 

виконання геодезичних і землевпорядних робіт; 

- систематично вести щоденник практики, фіксуючи в ньому виконані за 

дорученням організації геодезичні і землевпорядні роботи та доручення; 

- складання та оформлення індивідуального звіту з практики; 

- захист звіту з практики.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИК 

 

Основними етапами організації та проведення навчальних і виробничих 

практик є: 

1. Визначення тривалості, часу та місць проведення практик.  

Тривалість практик визначається навчальним планом спеціальності 193 – 

«Геодезія і землеустрій», а час її проведення – робочим навчальним планом та 

графіком навчального процесу відповідної спеціальності. 

Місця проведення навчальних практик з геодезії та з спеціальності 

пропонуються кафедрою із врахуванням: 

- достатності, для потреб практики, розміру площі геодезично  

легкодоступної території та згоди її землевласника на відповідне використання; 

- забезпечення санітарно-епідеміологічних та інших умов безпечності на 

території проведення практики (кліщі, небезпечні плазуни тощо); 

- наявності приміщення з належними умовами надійного зберігання 

приладів і обладнання, що використовується для проведення практики; 

- необтяжливої транспортної віддаленості території практики та приміщення 

для приладів і обладнання від місця щоденного збору студентів на практику. 

Місця проходження виробничої практики визначаються наявними базами 

практик. Також студенти можуть самостійно вносити пропозицію щодо 

додаткової бази практики, яка приймається при відповідному погодженні 

кафедри. 
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Прийняті рішення з практик затверджуються наказом по університету, 

виконання якого є обов’язковим. 

2. Розробка бригадних та індивідуальних завдань на види та об’єми  

робіт з практики. 

Зазначені завдання готуються  керівником практики від університету і вони 

мають забезпечувати виконання студентами завдань та досягнення мети 

відповідної практики, які зазначені у її навчальній програмі. 

3. Проведення та проходження практик. 

Навчальні з геодезії та з спеціальності практики проводять керівники 

практик від університету, які забезпечують повне, якісне та безпечне 

використання студентами робочого часу, виділеного для проведення практики. 

Виробничу практику студенти проходять на відокремлених від університету 

базах практики.  

Керівники практики від університету розробляють індивідуальні завдання 

на практику із врахуванням специфіки виробничої діяльності бази практики, 

забезпечують студентам методичну підтримку виконання індивідуальних завдань 

та оформлення звітів з практики, контролюють проходження практики 

студентами, організують захист звітів з практики. 

Керівники практики від організацій здійснюють консультування студентів 

та сприяння виконанню їх індивідуальних завдань, контролюють проходження 

практики та регулярність і об’єктивність заповнення студентом щоденника 

практики, допомагають в оформленні звітів з практики, надають письмову (запис 

у щоденнику практики) характеристику проходження практики студентом та 

оцінюють роботу студента за п’ятибальною шкалою. 

При отриманні негативної характеристики та незадовільної оцінки роботи 

студента при проходженні практики в організації, практика вважається не 

пройденою.  

4. Захист звітів з практики. 

Дата, місце та час проведення захисту звітів з практики доводяться до 

відома студентів перед початком практики. 
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За домовленістю, захист звітів може проводитись на базах практики. Дата та 

час проведення захисту на базі практики  узгоджуються  і доводяться до відома 

студентів додатково. 

Студенти свої звіти з практики (в тому числі і бригадні з їх участю) 

захищають індивідуально. 

Результатом захисту звітів з практики є диференційований залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


