
СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ) 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія  

Освітня програма Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

1. Загальна інформація про освітній компонент 

Повна назва    Навчальна практика (Інженерна геодезія) 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Тарасенко Тетяна Миколаївна, викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень. 

Семестр (и)  3 тижні у 2-му семестрі 

Обсяг   Обсяг навчальної практики становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких контактна робота з викладачем 

становить 90 годин практичних занять, 60 години 

становить самостійна робота 

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі 

Статус   Обов’язковий компонент циклу практичної підготовки 

Передумови   

Необхідні знання з: «Вища математика (зі змістовим 

модулем «Теорія ймовірностей і математична 

статистика»)», «Інженерна геодезія (зі змістовим модулем 

«Геологія»)», «Інженерна та комп'ютерна графіка», 

«Інформаційні системи і технології в будівництві», 

«Безпека життєдіяльності та охорона праці» 

Додаткові умови Відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета освітнього компонента  

Метою навчальної практики є формування комплексу необхідних понять принципів та   

методів інженерно-геодезичних робіт, набуття самостійних  навиків  виконання  геодезичних  

робіт  на  земельних  ділянках  та будівельних майданчиках. 

4. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного опанування навчальної практики здобувач освіти зможе:  



РН 1. Знати особливості роботи з теодолітом. Виконувати перевірки теодоліту, приводити 

до робочого стану. Знати особливості роботи з нівеліром та основну його умову. 

Виконувати перевірки нівеліру, приводити до робочого стану. 

РН 2.  Проводити роботи по теодолітній зйомці: рекогностування місцевості; вибір 

полігону; закріплення вершин кутів; зйомка меж ділянки; вимірювання 

горизонтальних кутів, довжин ліній; зйомка ситуації та ведення абрису. 

РН 3. Виконувати обробку польових вимірювань при теодолітній зйомці; обчислення 

приростів координат; визначення координат вершин полігону; складання відомості 

координат; складання креслення плану зйомки в масштабі. 

РН 4. Проведення робіт по тахеометричній зйомці: роботи на місцевості; вибір і 

закріплення станцій; вирахування і виправлення М0 вертикального кола;  

вимірювання горизонтальних кутів, довжин ліній далекоміром в прямому і 

зворотному напрямках; визначення перевищень між станціями; зйомка подробиць, 

ведення абрису; камеральна обробка польових матеріалів; складання плану з 

горизонталями в масштабі; оформлення плану. 

РН 5. Проводити роботи по нівелюванню поверхні: роботи на місцевості; опрацювання 

результатів нівелювання поверхні по квадратам та виконання необхідних 

розрахунків; складання креслення плану нівелювання поверхні в масштабі із 

побудовою картограми.  

5. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент  

ПРН 1. Застосовувати базові професійні й наукові знання в галузі соціально-гуманітарних 

та економічних наук у пізнавальній та професійній діяльності, демонструвати 

навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, 

використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному 

контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПРН 2. Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати 

топографічні матеріали для проектування об’єктів будівництва та інженерних 

мереж, оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПРН 5. Визначати та оцінювати величину навантаження та напружено-деформований стан 

ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), враховувати кліматичні,  

інженерно-геологічні та екологічні особливості території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних об'єктів, визначати та оцінювати фізико-

механічні властивості ґрунтів, навантаження та напружено-деформований стан 

ґрунтових основ і несучих конструкцій будівель (споруд). 

ПРН 9. Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства. Знати особливості конструктивних рішень 

будівель в особливих геодезичних умовах. 

6. Види навчальної діяльності 

НД 1. Підготовка до практичного заняття. 



НД 2. Виконання розрахунків на практичних заняттях  

НД 3. Написання звіту. 

7. Методи викладання, навчання 

Навчальна практика передбачає навчання через: 

МН 1. Практичні заняття. 

МН 2. Аналіз виробничих ситуацій. 

МН 3. Аналіз та порівняння конкретних об’єктів вивчення.  

МН 4. Моделювання професійної діяльності. 

МН 5. Практико-орієнтоване навчання. 

МН 6. TBL (Team-based learning/робота в малих групах). 

МН 7. Змішане навчання (blended-learning).  

МН 8. Мобільне навчання (m-learning). 

Практичні заняття надають студентам можливість застосовувати засвоєні раніше теоретичні 

знання з ОК 12. Інженерна геодезія (зі змістовим модулем «Геологія») на практичних 

прикладах (РН 1-5). Аналіз виробничих ситуацій передбачає використання студентами 

здобутих знань для генерування нестандартних, але ефективних та/або нових ідей, визначення 

зв’язків між умовами та способами вирішення,  забезпечення і природних, економічних, 

технологічних факторів. Під час підготовки до аналізу та порівняння об’єктів студенти 

розвиватимуть навички комунікативного спілкування, критичного та аналітичного мислення, 

синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій (аналіз та порівняння конкретних об’єктів 

вивчення). Навчання, що дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної 

діяльності спеціалістів, надає можливість здобувачам освіти повно уявити собі цілісну 

картину майбутньої професійної діяльності інженера-будівельника безпосередньо у 

виробничому аспекті (моделювання професійної діяльності). Формуванню практичних умінь 

і навичок здобувачів освіти, забезпеченню зв’язку між теоретичними знаннями та реальною 

професійною діяльністю сприяє виконання інженерно-геодезичних завдань у сфері 

будівництва (практико-орієнтоване навчання). Спільна діяльність здобувачів у групі під 

керівництвом лідера, спрямована на рішення загальної задачі шляхом творчого складання 

результатів індивідуальної роботи членів команди з розподілом повноважень і 

відповідальності (team-based learning/робота в малих групах). Під час підготовки до аналізу та 

порівняння об’єктів студенти розвиватимуть навички комунікативного спілкування, 

критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та  практичних дій. 

Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням 

мобільних пристроїв, а також навчання з використанням платформи LMS MOОDLE 

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

он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище та забезпечити 

індивідуальну траєкторію навчання. 

8. Методи та критерії оцінювання 

8.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

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


А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 

82-89 

С 
В загальному правильна робота 

з певною кількістю помилок 
74-81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

8.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та настанови 

викладача, що керує практикою; консультування та настанови щодо написання звіту; 

обговорення та взаємооцінювання виконаних завдань практики. 

8.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Здобувач вищої освіти має можливість отримати максимальні бали відповідно до видів 

завдань за таким переліком: 

М 1. 

Виконання звіту з практики (написання звіту за результатами виконання програми 

практики та індивідуального завдання, виданого керівником практики  від закладу 

освіти) – 20 балів 

М 2. Виконання та демонстрація практичного індивідуального завдання – 30 балів 

М 3. 
Виступ з презентацією для представлення результатів практики та її захисту 

(презентація, відповіді на запитання) – 50 балів 

Студент не допускається до захисту практики, якщо не представив звіту з практики, або не 

виконав в обсязі 50 % практичного індивідуального завдання. 

Форма підсумкового контролю: 2 семестр  – залік. 

9. Ресурсне забезпечення   

9.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа 

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

опитування) 

ЗН 3. Макети: макет рельєфу місцевості, макет наглядного вигляду нівелірної  рейки 

ЗН 4. Плакати та схеми 

ЗН 5. Геодезичні інструменти: теодоліти, теодоліти-тахеометри, нівеліри, кіпрегелі з 

рейками, штативи, рейки, бусолі 



ЗН 6. Програмне забезпечення «Особистий кабінет» (з доступом до бібліотечно- 

інформаційної системи СумДУ) 

9.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література: 

 

1. Кіпчарський В.П. Металорізальні верстати : навчальний посібник. 

Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 143 с. 

2. Онофрейчук Н.В. Основи обробки та програмування на верстатах з чис-

ловим програмним керуванням : підручник / Н.В. Онофрейчук. Львів : Світ, 

2019. 352 с. 

3. Кузьо І. Теоретична механіка. К. : Фоліо, 2017. 780 с. 

4. А. Куценко, М. Бондар, М. Чусов. Прикладна механіка (Опір матеріалів)  

:  навчальний посібник. К. : Центр навчальної літератури, 2019. 736 с 

5. Технологічні основи машинобудування. [Електронний ресурс] : 

підручник для студ. спец. 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве 

машинобудування» / С.С. Добрянський, Ю.М. Малафєєв. Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2020. 379 с. 

6. Грицай І.Є. Теорія різання. Лезове та абразивне оброблення металів. 

Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 

232 с. 

Допоміжна 

література: 

 

1. Бочков В.М. Металорізальні верстати : навчальний посібник / В.М. 

Бочков, Р.І. Сілін, О.В. Гаврильченко. Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2009. 268 с.  

2. Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 404 с. 

3. Ткаченко А.М. Металорізальні верстати та автоматичні лінії : практичні 

роботи. ЛФХДАДК, 2018. 52 с.  

4. Ткаченко А.М. Металорізальні верстати та автоматичні лінії : 

лабораторні роботи. ЛФХДАДК, 2018. 64 с. 

5. Стискін Г.М., Ревнівцев М.П., Берізко М.М., Гаєвський В.Д. Технологі-

чні основи програмування обробки деталей на верстатах з числовим 

програмним керуванням. Львів : Видавництво «Оріяна-Нова», 2002. 207 с. 

6. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах / 

Г.М. Стискін, М.П. Ревнівцев, В.В. Томашенко, М.М. Берізко. К. : Техніка, 

2005. 512 с. 

7. Федуліна А.І. Теоретична механіка. К. : Вища школа, 2005. 360 с. 

8. Писаренко Г.С. та ін. Опір матеріалів : Підручник для студ. вищ. навч. 

закл. / За ред. Г.С. Писаренка. 2-е вид., доп. і перероб. Київ : Вища шк., 

2004. 655 с. 

9. Шкельов Л.Т. Опір матеріалів : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Л.Т. Шкельов, А.М. Станкевич, Д.В. Пошивач. К. : 

ЗАТ «Віпол», 2011. 456 с. 

10. Грабчук В.С. Опір матеріалів : навчальний посібник. К. : Аграрна 

освіта, 2010. 283 с.   

11. Мельник О.Є. Опір матеріалів [Текст]: метод. рук. до вивч. дисц. / 

Мельник О.Є. ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, каф. загальноінженерних дисциплін та обладнання. Кривий 

Ріг : ДонНУЕТ, 2020. 121 с. 

12. Проектування технологічних процесів. Ч.1. Оброблення деталей-тіл 

обертання. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 131 

«Прикладна механіка» / Біланенко В.Г., Приходько В.П., Мельник О.О. 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 232 с. 



13. Дерібо О.В. Основи технології машинобудування. [Електронний 

ресурс]. Частина 1 : навчальний посібник / О.В. Дерібо. Вінниця : ВНТУ, 

2013. 125 с. 

14. Дерібо О.В. Основи технології машинобудування [Електронний 

ресурс] : [навч. посіб.] / Вінниц. нац. техн. ун-т. Вінниця : ВНТУ, [2015]. 

Частина 2 : Практикум / О.В. Дерібо, Ж.П. Дусанюк, С.І. Сухоруков. 2015. 

115 с. 

15. Боженко Л.І. Технологія машинобудування. Проектування і 

виробництво заготованок : підручник. Львів : Світ, 1996. 368 с. 
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