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ВСТУП 

  

Програма проходження нормативної виробничої практики «Переддипломна практика» 

складена відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки молодшого спеціаліста галузі 

знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (ОПП 

Землевпорядкування) 

 

Предметом проходження переддипломної практики з дисципліни є отримання практичних 

навичок та вмінь, необхідних для виконання землевпорядних робіт з подальшим написанням 

дипломного проекту. 

Міждисциплінарними зв’язками для проведення виробничої практики: є Геодезія; 

Землевпорядне проектування; Геодезичні роботи при землеустрої; Земельний кадастр; 

Землеустрій населених пунктів; Топографічне і землевпорядне креслення; Фотограметрія; 

Земельне право; Основи картографування; Облік земель; Економіка, організація і планування 

сільськогосподарського виробництва; Управління земельними ресурсами; Комп’ютеризація 

землевпорядного виробництва; Охорона праці в галузі.  

 

Програма переддипломної практики складається з таких змістових модулів. 

 

  Змістовий модуль 1. 

 Ознайомлення з виробничим об’єктом, взятих для дипломного проектування – 18 годин. 

 

  Змістовий модуль 2. 

 Робота дублером техніка – землевпорядника на об’єктах, напрям діяльності який 

відповідає темі дипломного проекту – 72 години. 

 

Змістовий модуль 3. 

 Збір матеріалів для дипломного проектування – 90 годин 

 

Змістовий модуль 4. 

 Оформлення звіту  – 30 год. 

 

1. Мета і завдання переддипломної  практики. 

 Мета переддипломної практики – закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані під 

час вивчення спеціальних дисциплін, а саме: 

 - оволодіння студентами аналізувати ситуацію; 

 - виховувати у студентів самостійність у вирішенні практичних задач, підготовці 

конкретних документів до дипломного проекту проводити аналіз різних ситуацій; 

 - підвищення загального професійного рівня. 

 Завдання переддипломної практики – надання  студентам знань з основних видів робіт при 

землевпорядкуванні та формуванні початкових умінь  при виконанні дипломного проекту за 

професійним спрямуванням. 

 Згідно з вимогами освітньо – професійної підготовки студенти повинні: 

знати: 

- види геодезичних робіт при землеустрої та їх зміст; 

- способи встановлення межових знаків та меж землеволодінь та землекористувань; 

- прилади та інструменти, що використовуються при землевпорядних роботах; 

- способи обрахунку площ землекористувань і землеволодінь; 

- збирання необхідних матеріалів для дипломного проектування; 

- правила написання та оформлення дипломного проекту; 

- способи складання проектів внутрішньогосподарського землеустрою; 

- матеріали для перенесення проектів у натуру; 

- грошову оцінку земель; 

- передачу земельних паїв у власність; 

- приватизацію земельних ділянок громадян; 



- інвентаризацію земель; 

- техніку безпеки та охорону праці під час проведення землевпорядних робіт. 

вміти: 

- складати картографічні матеріали землекористувань і землеволодінь; 

- виготовляти свідоцтво про право власності на землю; 

- проводити коректування планів землекористувань; 

- визначити площу і складати експлікації; 

- виконувати різні види зйомок; 

- користуватися приладами та інструментами;  

- застосовувати комп’ютерну техніку під час виконання землевпорядних робіт та 

написання і оформлення дипломного проекту; 

- здійснювати безпечне проведення робіт і здійснювати контроль за дотриманням 

правил техніки безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. 

 

На проведення переддипломної практики відводиться 210 години ( 7,0  кредитів ECTS). 

 

2. Інформаційний обсяг виробничої практики. 

 

Змістовий модуль1. 

Тема 1. Ознайомлення з виробничим об’єктом, взятим для дипломного проектування. 

Природно – економічна характеристика об’єкта, взятого для дипломного проектування 

(розташування, транспортні зв’язки, населені пункти, виробничі центри, інфраструктура, 

спеціалізація, клімат, пануючі вітри, ґрунти, рельєф, рослинність та ін..) Опрацювати умовні 

землевпорядні знаки та порядок оформлення і викреслювання документів. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 2. Робота дублером техніка – землевпорядника на об’єктах напрям діяльності яких 

відповідає темі дипломного проекту. 

Досконало вивчити технологію проведення польових і камеральних робіт згідно з темою 

дипломного проекту. 

 

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 3. Збір матеріалів для дипломного проектування. 

Якісно зібрати необхідні матеріали для дипломного проектування, а саме: 

- технічне завдання на виконання роботи; 

- каталог координат окружної межі; 

- відомості обчислення площ; 

- викопіювання з плану землекористування; 

- польові журнали та абриси; 

- схеми теодолітних ходів та їх ув’язка; 

- юридичні матеріали погодження і затвердження проекту землеустрою; 

- копію проектного плану; 

- копію робочого креслення; 

Примітка: Зміст матеріалів може бути іншим в залежності від теми дипломного проекту. 

 

 

Змістовий модуль 4. 

Тема 4. Оформлення звіту. 

 Описати в звіті характеристику та структуру об’єкту проходження переддипломної 

практики. Збирання необхідних матеріалів для дипломного проектування, які складаються в 

окрему папку і додаються до звіту. Написання та засвідчення характеристики. Відмітка про 

вибуття з підприємства і прибуття до навчального закладу. 

  



 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Конституція України від 28.06.1996р. /Відомості Верховної Ради/, 1996. 

№30; 

2. Земельний кодекс України. Землевпорядкування. 2002; 

3. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003р. №1378. IV. К. ВВР 

№15, 2004; 

4. Про землеустрій: Закон України. Уряд. кур’єр. – 2003р. 

5. Геодезичні роботи при землеустрої В.Б. Балакірський, М.В. Червоний, О.Я. 

Петренко, М.М.Гарбуз. Х., - 2008; 

6. Топографічне креслення. Посібник, - Київ, 2010р. 

7. Земельне право України. К., «Істина», 2003р. 

8. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. К.: КНЕУ, 2002; 

9. Оцінка земель. Навч. посібник / М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, І.Р. Залуцький, 

О.Я. Микула та ін.,: За заг.ред. М.Г.Ступеня. 2-ге видання, Львів: «Новий світ – 2000», 

2006р. 

10. Теоретичні основи державного земельного кадастру.: Навч. посібник.,/ 

М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, О.Я. Микуло та ін.. за заг. редю М.Г. Ступеня. Львів,: «Новий 

світ-2000», 2003; 

11. Основи охорони праці. Підручник, 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О. 

Халімовський, В.В.Зацарний, та ін.. – К.: Основа, - 2006. 

12. Охорона праці в галузі. О.С. Проторейський, О.І. Запорожець. Навч. посібник К.: 

Книжкове вид-во, 2005р.; 

 

 

4 .  Форма підсумкового контролю успішності навчання: ЗАХИСТ ЗВІТУ. 

 

5 . Засоби діагностики успішності навчання. 

Поточний контроль який здійснюється під час проходження переддипломної практики, має 

на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи по 

спеціальності та збору необхідних даних для дипломного проектування. 

Семестровий контроль проводиться в 8 семестрі – захист звіту, в обсязі матеріалу по 

спеціальності, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу. Форма проведення захисту звіту – усна, із здачею звіту по переддипломній 

практиці.  

 


