
 

СИЛАБУС  

ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА 

 

1. Загальна інформація про освітній компонент 

Повна назва освітнього 

компонента  

Практика навчальна: мензульна зйомка, тахеометрична 

зйомка, землевпорядне проєктування, електронна 

тахеометрія 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Заболотня Тамара Миколаївна, Кузько Руслана Вікторівна, 

Резвушкин Юрій Борисович, викладачі Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр(и) 4 тижні у 6-му семестрі 

Обсяг освітнього 

компонента 

Обсяг практики навчальної становить 5,0 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких контактна робота з викладачем становить 120 

годин (10 годин лекцій, 110 годин практичних занять), 

30 годин становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі 

Статус освітнього 

компонента 

Обов’язковий освітній компонент циклу практичної 

підготовки 

Передумови для опанування 

освітнього компонента 

Необхідні знання з: «Топографічне та землевпорядне 

креслення», «Основи ґрунтознавства та геології», «Вища 

математика», «Фізика», «Хімія», «Землевпорядне 

проєктування»,  «Геодезія», «Вступ до спеціальності (зі 

змістовим модулем: історія земельних відносин)», 

«Фотограмметрія (зі змістовим модулем: дистанційне 

зондування Землі)», «Комп’ютеризація землевпорядного 

виробництва» 

Додаткові умови Відсутні 

Обмеження Виконання індивідуального навчального плану в обсязі, що 

передує освітньому компоненту (відсутність 

заборгованостей) 

3. Мета освітнього компонента 

Метою практики навчальної є набути практичних вмінь і навичок під час проведення 

польових робіт, набути уміння і навички роботи з сучасною електронною технікою під час 

виконання робіт у землевпорядному виробництві, а також закріпити вміння розрахунків при 

камеральних роботах під час мензульної, тахеометричної зйомки, при перенесенні проєктів 

землеустрою  в натуру. 



 

4. Зміст освітнього компонента 

Змістовий модуль 1.  

МЕНЗУЛЬНА ЗЙОМКА 

Тема 1. Підготовчі роботи 

Організаційні питання. Інструктаж з техніки безпеки. Підготовка мензульного комплекту. 

Перевірка мензули і кіпрегеля. Наклеювання паперу на мензульну дошку. Побудова 

координатної сітки. Нанесення опорних точок геодезичної сітки за координатами. 

Підготовка польових журналів. 

Тема 2. Створення геодезичної основи 

Прокладання мензульного ходу. Рішення прямої і оберненої засічок. Рекогносцировка 

місцевості. Нанесення ситуації. Прокладання теодолітно-нівелірного ходів. Ведення 

польових журналів. Обробка польових журналів. Контроль і перевірка польових журналів. 

Тема 3. Зйомка ситуації і рельєфу 

Орієнтування мензули на точках зйомочної основи. Орієнтування мензули на точках 

зйомочної основи. Визначення відстаней до пікетів і нанесення їх на план. Визначення 

перевищень і висот. Інтерполяція горизонталей. Побудова плану в горизонталях. Нанесення 

контурів угідь на план. Складання кальки контурів висот. Оформлення кальки контурів. 

Виготовлення планшета. Оформлення і контроль планшету. Технічний звіт оформлюється 

використовуючи щоденник практики, польові і камеральні матеріали теодолітної зйомки 

відповідно до діючих інструкцій і вимог. 

Змістовий модуль 2. 

ТАХЕОМЕТРИЧНА ЗЙОМКА 

Тема 4. Підготовчі роботи 

Організаційні питання. Підготовка і перевірка інструментів. Інструктаж з техніки безпеки. 

Пробні вимірювання. Підготовка польових журналів. 

Тема 5. Створення геодезичної основи 

Рекогносцировка і закріплення точок тахеометричного ходу. Вимірювання горизонтальних  

і вертикальних кутів. Вимірювання довжин ліній. Ведення польового журналу. Прив’язка до 

геодезичної мережі. Контроль і  перевірка польового журналу. 

Тема 6. Зйомка ситуації і рельєфу 

Приведення теодоліта-тахеометра в робоче положення, центрування, орієнтування, 

визначення місця нуля (МО). Вимірювання відстаней, горизонтальних  і вертикальних кутів. 

Ведення польового журналу і кроків. Вирахування місця нуля .Оформлення і контроль 

польового журналу і кроків. 

Тема 7. Камеральна обробка вимірювань 

Перевірка польових вимірювань. Складання робочої схеми тахеометричного ходу. Обробка 

журналу тахеометричної зйомки. Вирахування кутів нахилу, перевищень, горизонтальних 

проекцій і висот пікетних точок. Визначення координат і висот. Контроль польових 

вимірювань. Оформлення журналу тахеометричної зйомки. 

Тема 8. Складання  і викреслювання топографічного плану 

Побудова координатної сітки. Нанесення на план точок тахеометричного ходу за 

координатами. Нанесення пікетних точок на план за допомогою геодезичного транспортира. 

Викреслювання ситуації і горизонталей. Оформлення плану тушшю. План складається в 

масштабі 1:1000 із перетином рельєфу через 0,5 м. Оформлення плану.  

Змістовий модуль 3. 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЄКТУВАННЯ 

Тема 9. Підготовчі роботи 

Організаційні питання. Інструктаж з техніки безпеки. Підбір і перевірка інструментів. 

Тема 10. Способи перенесення проекту в натуру та складання розбивочного креслення 

Способи перенесення проекту в натуру: кутомірний спосіб, спосіб промірів та графічний 

спосіб. Підготовка геодезичних даних для відновлення межі ділянки кутомірним способом. 



 

Нанесення на розбивочне креслення геодезичних даних для перенесення проекту в натуру. 

Оформлення розбивочного креслення. Оформлення пояснювальної записки до розділу. 

Тема 11. Відновлення втрачених межових знаків 

Огляд меж землекористування. Орієнтування теодоліта. Побудова кутів і відкладання 

відстаней. Прокладання кутомірного ходу для відновлення знаків. Розподіл нев’язок 

методом паралельних ліній. Закріплення відновлених знаків. 

Тема 12. Перенесення проекту в натуру (на місцевість) 

Перенесення проекту в натуру за допомогою теодоліта і мірної стрічки. Перенесення 

проекту в натуру за допомогою мензули і кіпрегеля. Встановлення межового знака. 

Тема 13. Оформлення технічного звіту 

Технічний звіт оформлюється використовуючи щоденник практики, польові і камеральні 

матеріали теодолітної зйомки відповідно до діючих інструкцій і вимог. Оформлення звіту і 

підготовка до захисту практики. 
Змістовий модуль 4.  

ЕЛЕКТРОННА ТАХЕОМЕТРІЯ 

Тема 14. Підготовчі роботи 

Організаційні питання. Підбір, підготовка і перевірка інструментів. Інструктаж з техніки 

безпеки. Світлодалекомір СТ-5 « Блеск», 2 СТ-10, « Блеск-2 », їх класифікація, типи, будова. 

Ознайомлення з принципом роботи світлодалекомірів. 

Тема 15. Польові геодезичні роботи з використанням сучасних електронних 

геодезичних приладів 

Інструкція з експлуатації електронного тахеометра. Процес вимірювань. Функції 

електронного тахеометра. Приведення електронного тахеометра в робоче положення. 

Вимірювання відстаней.  Вимірювання горизонтальних  і вертикальних кутів.  

Тема 16. Ознайомлення з комплексом польових вимірів з використанням глобальної 

супутникової системи GPS 

Статичний метод виконання польових вимірів за допомогою GPS – комплекту. 

Кінематичний метод виконання польових геодезичних вимірів за допомогою GPS – 

комплекту. 

Тема 17. Ознайомлення з обробкою результатів польових вимірів з використанням 

комп’ютерної техніки 

Застосування програмного забезпечення Digitals для потреб кадастру та землеустрою. 

Ознайомлення з функціями програмного забезпечення Digitals. Оформлення плану 

тахеометричної зйомки. Оформлення плану.  

5. Очікувані результати навчання освітнього компонента 

Після успішного опанування освітнього компонента здобувач освіти зможе: 

РН1. Проводити перевірки мензульного комплекту, центрувати мензулу за допомогою 

центрувальної вилки, орієнтувати планшет по опорних точках та по бусолі. 

РН 2. Прокладати мензульні ходи, проводити згущення зйомочної основи графічним 

способом, наносити пікетні точки на планшет і визначати їх висоти. 

РН 3. Проводити горизонталі і викреслювати елементи ситуації, вести польові 

журнали, складати кальку контурів і висот, оформляти і викреслювати планшет 

мензульної зйомки. 

РН 4. Створювати геодезичну основу за допомогою теодоліта-тахеометра, 

вираховувати координати, висоти точок тахеометричного ходу. 

РН 5. Проводити зйомку ситуації і рельєфу, вести журнал вимірювань і кроків. 



 

РН 6. Складати план тахеометричної зйомки з проведенням горизонталей, оформляти 

план  і технічний звіт з тахеометричної зйомки. 

РН 7. Вирішувати обернені геодезичні задачі, вираховувати загальну площу за 

координатами з використанням мікрокалькуляторів та комп’ютерів, 

вираховувати площі контурів угідь, складати експлікації і кальки контурів. 

РН 8. Проводити рекогносцировку і закріплення точок теодолітного ходу, виконувати 

основні повірки геодезичних приладів, вимірювати горизонтальні кути і довжини 

ліній, визначати кути нахилу і горизонтальні проекції ліній, вести польовий 

журнал (абрис), виконувати прив’язку теодолітних ходів до пунктів геодезичної 

мережі. 

РН 9. Оформляти необхідні схеми, креслення, давати пояснення про виконані роботи,  

оформляти технічний звіт за теодолітною зйомкою. 

РН 10. Створювати геодезичну основу за допомогою електронного тахеометра, 

вираховувати координати, висоти точок тахеометричного ходу. 

6. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент: 

ПРН 4. Володіти основними поняттями, професійною термінологією, формами 

вираження, засадами та методами технічної діяльності. 

ПРН  7. Володіти комп’ютером на рівні користувача землевпорядними та геодезичними 

програмами, здатність застосовувати інформаційні системи і технології для 

професійної діяльності. 

ПРН  8. Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього середовища, 

збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя, підтримувати та 

розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте життя в умовах 

впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

ПРН  9. Демонструвати навички самонавчання, відкритості до нових знань, проявляти 

вміння нести відповідальність за результатами своєї діяльності.  

ПРН  11. Застосовувати методи та прийоми просторового мислення для розв’язання 

спеціалізованих завдань, уміти виконувати креслення, елементи графіки, 

складати та оформляти планово картографічні матеріали на паперових та 

електронних носіях згідно стандартів. 

ПРН  13. Використовувати основи геодезії для розв’язання спеціалізованих задач, обирати 

і застосовувати обладнання та інструменти для виконання топографо-

геодезичних робіт, демонструвати вміння виконувати різні види топографо-

геодезичних робіт з метою одержання планово-картографічного матеріалу, 

використовувати супутникові системи, автоматизовані способи зйомки. 

ПРН  14. Визначати площі земельних ділянок для цілей землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та промисловості, демонструвати вміння математичної 

обробки результатів польових вимірювань при визначенні площ та складанні 

експлікацій. 



 

ПРН  15. Розв’язувати різні задачі при перенесенні проєктів в натуру, прив’язки і 

дешифрування аерофотознімків, складати фотоплани та здійснювати 

комбіновану зйомку, використовувати планово-картографічні матеріали та 

демонструвати готовність вносити зміни до них 

ПРН  16. Володіти методами розробки всіх видів проєктів землеустрою та технічної 

документації, здійснення встановлення та відновлення меж земельних ділянок на 

місцевості.  

ПРН  17. Використовувати планово-картографічні матеріали та демонструвати готовність 

вносити зміни до них.  

ПРН  18. Дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і 

техніко-економічних нормативних вимог у професійній діяльності.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. 

МЕНЗУЛЬНА ЗЙОМКА 

Тема 1. Підготовчі роботи 

Л 1. Організаційні питання. Інструктаж з техніки безпеки.  

ПЗ 1. Підготовка мензульного комплекту. Перевірка мензули і кіпрегеля. 

ПЗ 2. Наклеювання паперу на мензульну дошку. Побудова координатної сітки. 

ПЗ 3. Нанесення опорних точок геодезичної сітки за координатами. Підготовка польових 

журналів. 

Тема 2. Створення геодезичної основи 

ПЗ 4. Прокладання мензульного ходу. Рішення прямої і оберненої засічок. 

ПЗ 5. Рекогносцировка місцевості. Нанесення ситуації. 

ПЗ 6. Прокладання теодолітно-нівелірного ходів. 

ПЗ 7. Ведення і обробка польових журналів.  

ПЗ 8. Контроль і перевірка польових журналів. 

Тема 3. Зйомка ситуації і рельєфу 

ПЗ 9. Орієнтування мензули на точках зйомочної основи.  

ПЗ 10. Визначення відстаней до пікетів і нанесення їх на план. Визначення перевищень і 

висот. 

ПЗ 11. Інтерполяція горизонталей. Побудова плану в горизонталях. 

ПЗ 12. Побудова плану в горизонталях. 

ПЗ 13. Нанесення контурів угідь на план. Складання кальки контурів висот. Оформлення 

кальки контурів. 

ПЗ 14. Виготовлення планшета. Оформлення і контроль планшету. 



 

Змістовий модуль 2. 

ТАХЕОМЕТРИЧНА ЗЙОМКА 

Тема 4. Підготовчі питання  

Л 2. Організаційні питання. Підготовка і перевірка інструментів. Інструктаж з техніки 

безпеки. Пробні вимірювання. Підготовка польових журналів. 

Тема 5. Створення геодезичної основи 

ПЗ 15. Рекогносцировка і закріплення точок тахеометричного ходу.  

ПЗ 16. Вимірювання горизонтальних  і вертикальних кутів. 

ПЗ 17. Вимірювання довжин ліній. Ведення польового журналу. 

ПЗ 18. Прив’язка до геодезичної мережі.  

ПЗ 19. Контроль і  перевірка польового журналу. 

Тема 6. Зйомка ситуації і рельєфу 

ПЗ 20. Приведення теодоліта-тахеометра в робоче положення, центрування, 

орієнтування, визначення місця нуля (МО).  

ПЗ 21. Вимірювання відстаней, горизонтальних  і вертикальних кутів.  

ПЗ 22. Ведення польового журналу і кроків. Вирахування місця нуля.  

ПЗ 23. Оформлення і контроль польового журналу і кроків. 

Тема 7. Камеральна обробка вимірювань 

ПЗ 24. Перевірка польових вимірювань. Складання робочої схеми тахеометричного ходу. 

Обробка журналу тахеометричної зйомки.  

ПЗ 25.  Вирахування кутів нахилу, перевищень, горизонтальних проекцій і висот пікетних 

точок. Визначення координат і висот. Контроль польових вимірювань. Оформлення 

журналу тахеометричної зйомки. 

ПЗ 26. Перевірка польових вимірювань. Складання робочої схеми тахеометричного ходу. 

Обробка журналу тахеометричної зйомки.  

Тема 8. Складання  і викреслювання топографічного плану 

ПЗ 27. Побудова координатної сітки. Нанесення на план точок тахеометричного ходу за 

координатами.  

ПЗ 28. Нанесення пікетних точок на план за допомогою геодезичного транспортира. 

Викреслювання ситуації і горизонталей. Оформлення плану тушшю. План 

складається в масштабі 1:1000 із перетином рельєфу через 0,5 м. Оформлення 

плану. 

Змістовий модуль 3. 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЄКТУВАННЯ 

Тема 9. Підготовчі роботи 

Л 3. Організаційні питання. Інструктаж з техніки безпеки.  

ПЗ 29. Підбір і перевірка інструментів.  



 

Тема 10. Способи перенесення проекту в натуру та складання розбивочного креслення 

ПЗ 30. Способи перенесення проекту в натуру: кутомірний спосіб, спосіб промірів та 

графічний спосіб.  

ПЗ 31. Підготовка геодезичних даних для відновлення межі ділянки кутомірним способом.  

ПЗ 32. Нанесення на розбивочне креслення геодезичних даних для перенесення проекту в 

натуру. 

ПЗ 33. Оформлення розбивочного креслення. 

ПЗ 34. Оформлення пояснювальної записки до розділу. 

Тема 11. Відновлення втрачених межових знаків 

ПЗ 35.  Огляд меж землекористування.  

ПЗ 36. Орієнтування теодоліта. Побудова кутів і відкладання відстаней.  

ПЗ 37. Прокладання кутомірного ходу для відновлення знаків.  

ПЗ 38.  Розподіл нев’язок методом паралельних ліній. 

ПЗ 39. Закріплення відновлених знаків. 

Тема 12. Перенесення проєкту в натуру (на місцевість) 

ПЗ 40. Перенесення проєкту в натуру за допомогою теодоліта і мірної стрічки.  

ПЗ 41.  Перенесення проєкту в натуру за допомогою мензули і кіпрегеля.  

ПЗ 42. Встановлення межового знака. 

Змістовий модуль 4.  

ЕЛЕКТРОННА ТАХЕОМЕТРІЯ 

Тема 14. Підготовчі роботи 

Л 4. Організаційні питання. Підбір, підготовка і перевірка інструментів. Інструктаж з 

техніки безпеки. 

Л 5. Світлодалекомір СТ-5 « Блеск », 2 СТ-10, « Блеск-2 », їх класифікація, типи, будова.  

ПЗ 43. Ознайомлення з принципом роботи світлодалекомірів. 

Тема 15. Польові геодезичні роботи з використанням сучасних електронних 

геодезичних приладів 

ПЗ 44. Інструкція з експлуатації електронного тахеометра.  

ПЗ 45. Процес вимірювань.  

ПЗ 46. Функції електронного тахеометра.  

ПЗ 47. Приведення електронного тахеометра в робоче положення.  

ПЗ 48. Вимірювання відстаней. 

ПЗ 49. Вимірювання горизонтальних  і вертикальних кутів. 



 

Тема 16. Ознайомлення з комплексом польових вимірів з використанням глобальної 

супутникової системи GPS 

ПЗ 50. Статичний метод виконання польових вимірів за допомогою GPS – комплекту. 

ПЗ 51. Кінематичний метод виконання польових геодезичних вимірів за допомогою GPS – 

комплекту. 

Тема 17. Ознайомлення з обробкою результатів польових вимірів з використанням 

комп’ютерної техніки 

ПЗ 52. Застосування програмного забезпечення Digitals для потреб кадастру та 

землеустрою. 

ПЗ 53. Ознайомлення з функціями програмного забезпечення Digitals. 

ПЗ 54. Оформлення плану тахеометричної зйомки. 

ПЗ 55. Оформлення плану. Оформлення технічного звіту. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 2. Виконання розрахунків на практичних заняттях.  

НД 3. Виконання практичних завдань на навчальних ділянках (полігонах).  

НД 4. Підготовка, оформлення звітних документів. 

НД 5. Захист звіту з практики. 

НД 6. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

8. Методи викладання, навчання 

Освітній компонент передбачає навчання через: 

МН 1. Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж. 

МН 2. 
Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження. 

МН 3. Практичні методи навчання: вправи, практичні й графічні роботи. 

МН 4. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 5. Контекстне навчання (context-based learning). 

МН 6. Моделювання професійної діяльності. 

МН 7. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 8. Змішане навчання (blended-learning). 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації щодо 

виконання практичних завдань). При подачі матеріалу також  використовуються наочні 



 

методи навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, 

плакатів, малюнків, схем), демонстрування (показ рухомих засобів наочності, приладів, 

інструментів), самостійне спостереження (через безпосереднє споглядання та сприймання 

явищ дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). Практичні заняття 

доповнюються практичними методами навчання: вправами, які передбачають  

цілеспрямоване, багаторазове повторення здобувачами освіти певних дій та операцій 

(практичних), а також практичними роботами (передбачають застосування знань 

здобувачами освіти  у ситуаціях, наближених до життєвих) й графічних роботах 

(відображення знань здобувачів освіти у кресленнях, таблицях, експлікаціях). Опанування 

освітнього компонента також передбачає використання інструктивно-практичного методу 

викладання і продуктивно-практичного методу учіння, коли викладач інструктує здобувачів 

освіти словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні 

дії, а здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички. Контекстне 

навчання (CBL) дозволяє вчитися на досвіді, інтерпретуючи нову інформацію в контексті 

того, де і коли вона виникає, і пов’язуючи її з тим, що здобувачі освіти вже знають, 

розуміючи її актуальність та значення, ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності 

здобувачів освіти: навчальної і практичної. Моделювання професійної діяльності, що 

передбачає виконання будь-яких завдань в аудиторних умовах максимально наближених до 

фахових умов. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning 

з використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням 

LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, 

так і самостійно онлайн. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  здобувач освіти відмінно виконує завдання, виконує 

вимірювання геодезичними приладами, добре знає 

технологію проведення робіт, своєчасно виконує всі 

завдання та розрахунки по практичним завданням, звіт та 

графічну роботу виконав чітко і акуратно. 

4 (добре) достатній  виконує завдання вище середнього рівня з кількома 

помилками, допускає помилки в підрахунках,  при 

відповідях на заліку допускає неточності у термінології, 

несуттєвих висновках, узагальненнях. 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії, студент 

допускає непослідовність у відповідях на поставлені 

питання, завдання виконував несвоєчасно, плутається у 

послідовності виконання робіт, під час практики не 

виявляв самостійних вмінь. 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії, здобувач 

освіти не здав звіт з практики. 

 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За освітнім компонентом передбачені наступні методи поточного формативного 

оцінювання: опитування студента під час практичного заняття та оцінювання на підставі 

спостережень за його діями і результатами, настанови викладача в процесі підготовки до 

виконання практичних завдань, оцінювання поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Практична перевірка. 

М 2. Графічна перевірка. 

М 3. Перевірка виконання звіту з практики. 

М 4. Презентація звіту по практиці. 

М 5. Опитування по матеріалам практики. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення освітнього компонента  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Графічні засоби: схеми, малюнки. 

ЗН 4. Прилади: геодезичні інструменти і прилади. 

ЗН 5. Застосунки: Геодезичні задачі, Геодезія,GPS Data. 

ЗН 6. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Навчальна геодезична практика : навч. посіб. / В.М. Глущенко, 

Є.Б. Угненко, Н.В. Павленко. О.М. Ужвієва, О.М. Тимченко. К.:  Кондор, 

2018. 196 с. 

2. Ващенко В.І. Топографо-геодезичний практикум : навчальний посібник 

/ В.І. Ващенко, В.О. Літинський, С.С. Перій. Львів, 2018. 428 с. 

Допоміжна 

література 

1. Інструкція по топографічному зніманні масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500.Київ., 2003. 

2. Керівництво по експлуатації електронного тахеометра. 

3. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 

1:5000,1:2000,1:1000,1:500. Київ: Міністерство екології та природних 

ресурсів України,  2001. 256 с. 

4. Шевченко Т.Г. Геодезичні прилади : Підручник / Т.Г. Шевченко, 

О.І. Мороз, І.С. Тревого. 2-ге вид., перероб. та доп. Львів, 2009. 484 с. 

5. Проектна графіка : Навчальний посібник / Т.М. Клименюк [та ін.]. Львів 

: НУ. «Львівська політехніка», 2009. 220 с. 



 

6. Суботський, В.П. Топографічне і землевпорядне креслення : 

навчальний посібник / В. П. Суботський, В. В. Соколова. К. : Аграрна 

освіта, 2010. 177 с. 

7. Мороз, О. І. Топографія : навчальний посібник. Львів, 2016. 220 с. 

8. Третяк А.М. Стандартизація та нормування у сфері екології 

землевпорядкування: навч. посібник. Херсон: Олді-плюс, 2013. 256 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Землевпорядний вісник . URL: http://www.zemvisnuk.com.ua 

2. Сайт землевпорядників України. URL: http://www.zemres.com 

 

 


