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Опис дисципліни 

Мета навчальної практики полягає у закріпленні окремих теоретичних 

положень стосовно виконання знімальних робіт  на об’єктах  лісовпорядкувальних 

та лісогосподарських роботах. Навчальна практика студентів буде більш 

ефективною у тому випадку, коли група студентів поділяється на бригади 

чисельністю 4-5 осіб, ланки із 2-3 осіб та коли усі завдання, які передбачені 

програмою практики, виконуються під безпосереднім керівництвом викладача. У 

процесі виконання завдань програми студенти повинні здати звіт по навчальній 

практиці. 

 

Структура курсу 

Години Тема Результати навчання Завдання 

2  Проведення інструктажу  

4 Бусольна зйомка 

Навчитися виконувати бусольну 

зйомку земельних ділянок: 

- Зйомка контуру ділянки; 

- Зйомка внутрішньої ситуації 

- Ведення журналу і абрису 

- Перевірка кутової похибки. 

Завдання на 

бригаду 

6 Бусольна зйомка 

Навчитися виконувати камеральні 

роботи: 

- Накладка плану в масштабі і 

визначення лінійної похибки 

- Нанесення внутрішньої 

ситуації умовними знаками 

- Оформлення плану 

- Обчислення площі палеткою 

Оформлення 

звіту 

6 Теодолітна зйомка 

Виконання теодолітної зйомки: 

- Тренувальні роботи по 

виконанню вимірювання 

кутів теодолітом 

- Отримання ділянки для 

зйомки 

- Закріплення вершин ділянки 

- Підготовка до зйомки та 

складання схеми абрису 

Завдання на 

бригаду 
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6 Теодолітна зйомка 

Виконання теодолітної зйомки: 

- Вимірювання кутових і 

лінійних величин теодолітом 

замкненого ходу 

- Ведення журналу теодолітної 

зйомки  

- Зйомка внутрішньої ситуації 

- Ведення абрису зйомки 

Завдання на 

бригаду 

6 Теодолітна зйомка 

Виконання камеральних робіт: 

- Обробіток журналу 

теодолітної зйомки 

- Визначення та розподіл 

кутової похибки 

- Обчислення дирекцій них 

кутів, румбів і приростів 

координат 

- Визначення лінійної похибки 

і її розподіл 

- Обчислення координат точок 

Індивідуальні 

завдання  

 

 

6 

 

Теодолітна зйомка 

Виконання камеральних робіт: 

- Накладка плану по 

координатах в масштабі 

- Нанесення внутрішньої 

ситуації на план 

- Обчислення площі по 

координатах 

- Оформлення плану 

- Обчислення площі ділянки 

планіметром 

- Ув'язка площ 

Оформлення 

звіту 

6 Нівелювання траси 

Виконання нівелювальних робіт: 

- Тренувальні вправи 

- Одержання завдання 

- Розбивка траси з веденням 

пікетажної книжки 

- Ведення журналу 

нівелювання 

Завдання на 

бригаду 

3 Нівелювання траси 

Виконання камеральних робіт: 

- Обробка журналу 

нівелювання 

- Побудова повздовжнього 

профілю 

- Оформлення до здачі заліку 

Оформлення 

звіту 
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Політика оцінювання 

 ● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, якіздаютьсяізпорушеннямтермінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчуоцінку. Перескладаннямодуліввідбуваєтьсяіздозволу 

деканату за наявностіповажних причин (наприклад, лікарняний). 

 ● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. Заоб’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнароднестажування) 

навчання може відбуватись в онлайн формі за погодження мізкерівником курсу. 

 

 

 

 

Оцінювання 

Шкала оцінювання студентів: 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диферен-

ційованого заліку, 

курсового проекту (роботи) 

 

для заліку  

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 


