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1. Опис

Найменування показника Характеристика

Найменування практики Переддипломна практика

Галузь знань 19 «ApxiTekTypa та

193 та

програма та

PiBeHb вищо\ Другий

Статус Нормативна

Курс навчання 6

Семестр

Загальна ек ТС/годин 6 / 180годин

Мова виконання УкраТнська

Форма



У 

елементом 

практика 

Вступ

до cTaTYTiB вищоТ в YkpaiHi обов'язковим

навчальних е

Вона повинна

враховувати

установ, визначати ocH0BHi завдання, види i 3MiCT

Програма переддипломноТ практики с навчально-методичним

документом, що визначае 3MiCT i порядок проходження практики за

193 та

Переддипломна практика за передбачае отримання у

обсягу практичних знань та YMiHb до

На студенти у виробничих умовах вивчають

питання з землевпорядними вишукуваннями та геодезичними

роботами при землеустрою, наявного його

корегуванням, вирахуванням площ, складанням перенесенням

в натуру (на

Студенти-практиканти мають ознайомитися з та процесом

проектування, видами документацй%,

знання з виробництва, вивчити порядок ведення державного

земельного кадастру на територй селищних, рад.

Базою проходження переддипломноТ практики е [нституту «ДП

«МиколаТвський землеустрою», ТОВ

<<УкраТнський експертний центр по та МиколаТвське

Micbke земельних pecypciB та установи землевпорядного



2. Мета, завдання та результати проходження

переддипломноТ практики.

Мета практики студентами теоретичних знань та

отримання виробничих навичок щодо застосування Тх у виробничих умовах у

геодезй та землеустрою на сучасному до ринкових

земельних

ЗавДання практики полягають у наступному:

— вдосконалення теоретичного та методичного забезпечення

та геодезичного виробництва за урахуванням використання

нових

— створення комплексноТ системи на забезпечення потреб

сучасного виробництва;

— запровадження у виробництво сучасних геодезичноТ зйомки

i програмних 3ac06iB обробки геодезичноТ

— використання у сучасних ПС, систем

керування базами даних, САПР;

— засвоення студентами теорй i методики розробки

обгрунтування i землеустрою.

Передумовою проходження практики е попередне вивчення

«Землевпорядне проектування», «Земельний

кадастр», роботи в

прилади», «Ek0H0Mika землевпорядкування»,

територйЪ>.

результати проходження переддипломноТ практики:

i методикою сталого землекористування

правових форм господарювання на розроблення

(схем) землеустрою (селищних) рад,

регламентами

землеустрою, i землекористувань,

заходами з охорони земель, виконувати комплекс p06iT

щодо формування обмежень використання земель, земельних cepBiTYTiB.

В результапп проход.ж•ення переДДипломног практики студент

мас знати:

- засади формування i

обгрунтованоТ стратегй господарськоТ на



- земельно-регуляторноТ 

- систему землеустрою в УкраТьй•,

роль державного контролю за

в 

держави;

i землеустрою;

- MexaHi3M peui3aLlii земельних перетворень в YkpaTHi.

мае BMimu.•

- розв'язувати ситуацй• щодо геодезй та землеустрою в

регулювання земельних i земельними ресурсами;

- виконувати весь комплекс земельно-кадастрових p06iT, що забезпечують

умови землекористування;

- формування i землекористувань ринкового

типу;

- проводити зонування населених

- проводити складати карти обмежень використання

земель i обтяжень (cepBiTYTiB) земель;

- проводити заходи i вишукування з

територй'

- складання та впровадження

використання земель в межах громад;

- виконувати роботи щодо встановлення та меж

прибудинкових

- переводити роботи щодо в HaTypi земельних

передаються в оренду;

- користуватись принципами землеустрою у господарськоТ

на



компетенцй

компетенцй:

1) до прийнятгя ефективних 

фотограмметрй', землеустрою, 

Тх собою;

2) працювати як так i в 

часом, власну та 

завдань та 

З) до застосування знань на

k0MnemeHuii:

1) застосовувати 

навички для розв'язання прикладних задач по 

у геодезй•,

та та

планувати та керувати

групи oci6 при ви-

розвитку;

знання й

а також вибору

та 3ac06iB для Тх виконання;

2) застосовувати та знання i

галузей

результати проходження науково-виробничог практики:

1) продукувати HOBi i!lei, проводити проявляти

та до системного та гнучкого мислення для

задач;

2) Використовувати методи збирання в геодезй

землеустрою, й систематизацй i до поставленого

проектного або виробничого завдання. та враховувати

аспекти, що впливають на формування i

землевпорядних

З) використовувати методи та методики проведення наукових та

прикладних знати системних

та складних 06'€kTiB та Тх

Тх для розв'язання

прикладних завдань в



З. 3MicT практики

час проходження переддипломноТ практики студент повинен

обсяг топографо-геодезично}, землевпорядноТ документацй,

акти та документи для

виконання дипломного проекту. При цьому студент мае процес

регулювання земельних зумовлених земельними перетвореннями та

земельними ресурсами в УкраТгй та

европейських кратн.

За результатами проходження переддипломноТ практики студент готуе

3BiT, який рецензуеться i практики i

здаеться на кафедру до захисту. практики

про проходження практики.

Рекомендуеться наступна структура 3BiTY про проходження.

Структура 3BiTy:

1. Титульний аркуш.

2. 3MicT.

З. Вступ.
1. Загальна частина.

структуру в проходитиме практика;

виробництва;

посадових

- види та p06iT, методики контролю p06iT;

порядок ведення державного земельного кадастру;

- комплекс природоохоронних

ix напрям, i

- якоТ ведуться роботи.

п. завдання.

llI. Опис p06iT, виконаних студентами на

IV. Висновки та пропозицй.

V. Список використаних джерел.

VI. Додатки.

До 3BiTY додаеться:

практики п(дприемства титульного листа)

та якщо

такий е списку використаних джерел).

Обсяг 3BiTY (без не повинен перевищувати 50 cTopiH0k

друкованого тексту формату А4 або файл РС в Word, RTF.

3BiT складаеться по Mipi проходження практики. В ньому повинно буди

студента використовувати знання для

практичних задач.

3BiT практики ЧНУ iM. Петра Могили при

його до вимог, допускаеться до захисту.



3BiT приймас яка призначення кафедрою у
практики.

До 3BiTY надаеться:

практики титульного листа)

та якщо
такий е списку використаних джерел).

4. завдання
Наряду з загальними для BCix питаннями приведеними в

по кожному i3 видаеться
завдання у з особливостями i

того чи питання землеустрою. З розробленим завданням
повинен ознайомитися виробництва до початку практики або
час проходження практики студентом.

При завдання детально
основну частину, дотримуючись загально прийнятоТ наступноТ структури.
1. Вступ (постанова проблеми у загальному та й зв'язок i3 важливими

науковими чи практичними завданнями)
2. Визначення масштабу

1.1 Визначення у виконання p06iT на 3HiMkY i на kapTi.
I .2 довжин базису i визначення часткового масштабу.
I .З базису по краях 3HiMkiB i на kapTi.

З. а саме:

3.1 Розрахувати робочоТ Ъх, by виходячи з
формати (l * 1 ).

3.2 Розрахувати максимальну витримку, виходячи з типу i
3.3 Розрахувати площу

3.4 Розрахувати погонний

4. фотограмметричноТ
4.1 Виготовити накидний монтаж.

4.2 величини подовжнього та поперечного
5. Камеральне дешифрування 3HiMkiB.

5.1 об'екти на 3HiMkY.

5.2 Викреслити дешифрування об'ектив умовних знаках використовуючи
<<Инструкцию по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов в
масштабах 1:10000 и 1:25000 для целей землеустройства, государственного
учета земель и земельного кадастра».

6. У ERDAS IMAGINE виконувати:

6.1 зв'язування зображень.

6.2 Координатну прив'язку й геометричне трансформування 3HiMkiB.
6.3 Створення мозаТки зображень в ERDAS IMAGINE.
6.4 Автономна (Unsupervised Classifcation).
6.5 Створення набору (Signature Colection).

(Signature Evaluation).

6.6 з навчанням (за еталонами) (Supervised Classiftcatio)/



6.7 отриманих у

(Generalizing Polygons).

6.8 накладання 3HiMka на рельеф (Image Drape).

7. Висновки (висновки з даного i перспективи подальших

у даному напрямку).

8. Список використаних джерел пропонуеться подавати в порядку згадування Тх

у TekcTi за

5. рекомендацй

час практики студент виконуе завдання на практику

з календарним П проходження, який затверджуеться ректором

Практика мае починатися 3i знайомства з того

струпурного 
також з 
передбачених 

вивчення 

в якому студент одержав робоче а

практики Опрацювання питань,

завданнями на практику, починати з

нормативно-правових регламентують

державноТ установи та структурного

ознайомлення з посадовими

цього головну увагу треба зосередити на робочих

ek0H0MicTiB 

таких 
подання, 

при цьому 

розкривають 3MiCT П До

належать прогнози, плани, програми,

документи тощо.

яка в названих джерелах, е об'ектом

та узагальнень. опрацювання

3MiCTY завдань на практику. Особливу увагу

виявленню позитивних та негативних явищ,

Тх викликали.

Забезпечення процесу i3 застосуванням програми

Moodle (Moodle ЧНУ iM. Петра Могили 3,3).

6. Форми та методи контролю

Контроль за виконанням студентом завдань на практику

мае форми: поточний i Поточний контроль

практики та практики

контролюе виконання студентом

проходження практики, додержання ним трудовоТ та ведення

щоденника. практики контролюе виконання

завдань або час ним бази

практики, або з питань, передбачених програмою практики.

студента за виконання завдань на практику

за результатами захисту 3BiTY,



7. Вимоги до 3BiTY

Результати проходження практики студент оформляе як письмовий 3BiT.

BiH повинен мати побудову визначену завданням,

переконливу i

06rpyHT0BaHicTb рекомендацй.

Загальний обсяг 3BiTy= до 50 cTopiH0k (до загального обсягу 3BiTY не

входить список використаноТ та додатки).

При тексту 3BiTY дотримуватися наукового стилю
викладання. Не допускаеться використання побутового або

стилю чи надто складних словесних
загальноприйнятоТ з науковим етикетом виклад у 3BiTi

власних думок автора третьоТ особи: «На нашу думку» або

«На думку автора» тощо.
Текст мае бути набраний на державною мовою на одному

стандартного аркушу А4. Поля на мають бути Taki:

правопуч-10мм, згори i знизу-по 20мм.

cTopiH0k (внизу по перша cTopiHka-

титульний аркуш, на якому номер не ставиться.

Тлюстрацй (рисунки, схеми, тощо)

безпосередньо тексту, де вони згадуються вперше або на

На BCi мають бути посилання на Тхне джерело, наприклад,

<<Джерело: Статистичний Укра1ни за pik», «Джерело:

MiHicTepcTB0 розвитку i УкраТни» тощо або

«Розраховано автором на 6a3i джерела». Тлюстрацй позначаються

словом «Рис.» i нумеруються. Номер складаеться з номеру i

порядкового номеру iJ1rocTpa[liT в даному наприклад, Рис. 2.1. (перший

рисунок другого
Цифровий як правило, оформлюють у таблиць. ћ

розташовувати безпосередньо тексту, у якому вона згадуеться вперше або

на Таблиця повинна мати номер i назву. Номер
справа над таблицею i складаеться з номеру i

порядкового номеру в даному наприклад, «Таблиця 2. l». На BCi
мають бути посилання на Тхне джерело. Посилання вказуеться

наприклад, «Джерело: Статистичний Укра\ни за

pik».

Формули теж розташовують безпосередньо тексту, в

якому вони згадуються, рядка. Вище i нижче кожно} формули мае

бути залишено не менше одного рядка. Номер формули зазначати

у круглих дужках на piBHi формули у крайньому правому на рядку

дано; наприклад, «(2.4)».

При частини на cTopiHkY над нею пишуть
«Продовження табл.» (i3 зазначенням номера).

Шлюстрацй' i розмтдують так, щоб Тх можна було розглядати без

обертання або з обертанням за годинниковою i

першого посилання на них у TekcTi.



Кожну таблицю (рис.), що у 3BiTi, супроводжувати

коротким 3MiCTY i висновками. При в TekcTi на таблицю

(рис.) вказують й номер, наприклад «табл. 1.2».

таблиць (рис.) визначаеться 3MicT0M 3BiTY i повинна бути

достатньою для того, щоб придати тексту i k0HkpeTHicTb.

У додатках наводяться форми статистичноТ 3BiTHocTi,

( розрахунки,
характеру тощо). Кожний додаток починаеться з новот Додатки

оформлюють як продовження дипломноТ роботи на наступних П cTopiHkax,

ix у порядку появи посилань у TekcTi роботи. Кожний додаток
починають з новот Тм дають заголовки i позначають

великими украТнськоТ абетки, наприклад, Додаток А, Додаток Б (В, Г,

Д i т.д.).

У TekcTi обов'язково мають бути посилання на джерела, з яких
були цифрова i цитати, в kypcoBi p060Ti.

Посилання на джерела рекомендуеться за допомогою квадратних

дужок, в яких проставляеться порядковий номер джерела 3i списку
використаноТ та cTopiHka. Наприклад: [8, с. 12].

Список використаноТ мае бути оформлений у до

чинного стандарту. Рекомендуеться його складати у
1. закони та акти УкраТни.

2. Укази Президента УкраТни.

З. Постанови ka6iHeTY MiHicTpiB УкраТни.

4. акти державно; влади та

самоврядування.

5. та виступи державних

6. (за aBTopiB книг, брошур, статей,
назвами в порядку).

7. Тнтернет-джерела.

3BiT подаеться на кафедру в або у в
комплект мае отвори для оправлення.

Оформлений 3BiT разом i3 заповненим щоденником студент подае на

кафедру для його науковим й ним
про роботу студента час практики. TepMiH подання 3BiTY визначаеться

регламентом проходження практики.

реестрацй' у

пункту кафедри. У випадку
супевих вимог щодо 3MiCTY i оформлення 3BiTY, BiH

повертасться на доопрацювання.

Захист 3BiTY склад якоТ призначаеться кафедри.

До складу k0MiciT включаються кафедри, в тому науковий

практики

За результатами наукового про роботу студента

час практики i захисту 3BiTY виставляеться яка

на титульному 3BiTY, у та

робочому студента



Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може
бути надане право проходження практики повторно.

8. Охорона виробнича естетика

Персональна за охорону на несуть
практики виробництва, на початку практики

вивчення студентами правил безпеки i охорони а
також провести по них.

час практики студент дотримуеться правил безпеки.
або 06'€kTiB можливе з дозволу

який знайомить з основними правилами
безпеки в цехах, на при p060Ti з

обчислювальною тощо. kpiM того, студент бере участь у заходах
щодо охорони навколишнього середовища та облаштування

9. практики

з виробничоТ практики по у
складання студентом 

кафедри.

Наступного дня 

Упродовж тижня 

k0MiciT, яка призначена

студентом така.

завершення практики студенти-практиканти здають
BCi 3BiTHi документи для Тх попередньоТ

завершення практики на
на студенти перед захищають

практики. призначаеться кафедри практики
та по бази практики. На конференцй' BCi студенти-
практиканти.

Для практики та 
практики 

початку та завершення роботи, склад групи 
А також з питань 

захисту практики допускаються студенти, 
програми практики та вчасно оформили 3BiTHY

роботи

про

пройшли практику, Тх
та проведення практики. До

виконали завдання

При практики враховуеться попередня
практики та бази практики, результати захисту

p06iT практики.

Загальна за практику — 100 i3 них 30 студент
безпосередньо може набрати на



10. Критерй

Результати проходження практики студентом за наступними

— BCix що супроводжують процес
проходження практики.

— обов'язкових формальних 3BiTY.

виконання 3BiTY.

— Глибина проробки завдання практики.

06rpyHT0BaHicTb i висунутих студентом.
захисту 3BiTY з практики студентом.

практики може бути визначена зат допомогою
наступноТ шкали:

(90-100 BCi документи з практики з
yciMa 3BiT написано з дотриманням формальних вимог;
завдання практики студентом
продемонстрований високий piBeHb обгрунтування власних
творчий 3BiT захищено отримано на запитання по
3BiTY.

«Добре>> (82-89, 75-81 BCi документи з практики,
проте 3BiT написано але
вимоги завдання практики i не
студентом продемонстрований високий piBeHb обгрунтування власних

проте вони чи 3BiT захищено
i3 зауваженням.

(67-74, 6()-66 все 
практики, проте чи 
засновано на без використання посилань та/або 

чи не завдання практики 
в повному студент продемонстрував 

чужих вони чи 

документи з

i 
до

3BiT

вимоги
не

3BiT
ледве захищено через мало на запитання для захисту.

(35-59, 1-34 один чи з
практики, чи 3BiT
засновано на без використання посилань та/або багато формальних
вимог пропущено чи не дотримано завдання практики i

не належним чином; студент продемонстрував до
чужих вони

i можуть бути майже не пов'язаними з практики;
3BiT не захищено через на запитання для захисту i слабку

В 3BiTY.
на 

студентом 6aJ1iB. Результати складання 
книжку студента за 

практики подае до деканату 
день його складання.

практики розглядаються на 

чи не отримання
з практики заносяться в

BCix k0MiciT.
з практики в

кафедри, де
подають писъмовий 3BiT про результати практики. Загальний (зведений) 3BiT за
BCiMa видами практики разом з з захисту практики
подаються кафедрою до навчально-методичного


