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Мета практики: закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами 

під час вивчення теоретичного курсу, набуття практичних навичок роботи з 

геодезичними інструментами, оволодіння технікою виконання на місцевості 

різних геодезичних робіт, розв’язання геодезичних задач, ознайомлення з 

організацією польових робіт. 

База практики: геодезичний полігон навчального закладу, лабораторія 

геодезії. 

Внаслідок проходження практики студенти мають уміти виконувати 

топографо-геодезичні роботи і вирішувати інженерно-геодезичні задачі, 

володіти технікою геодезичних вимірювань і побудов, а також проводити 

математичну обробку та необхідні розрахунки. 

 

Орієнтовний розподіл бюджету годин 

 

Назва теми 

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

на заняттях 
самостійне 

вивчення 

1 2 3 4 

1. Отримання геодезичних інструментів 

та приладів, їх загальний огляд. 

Інструктаж. Підготовка приладів до 

вимірювань. 

 Елементи геодезичних вимірювань 

10 4 6 

2. Теодолітна (горизонтальна) зйомка. 10 6 4 

3. Висотна зйомка 10 6 4 

4. Тахеометрична зйомка. 10 6 4 

5. Складання топографічного плану 

місцевості масштабу 1:500 
10 4 6 

6. Оформлення матеріалів практики. 

Залік 
10 4 6 

Всього 60 30 30 

 



1. Загальні положення. Отримання геодезичних інструментів та приладів, 

їх загальний огляд. Інструктаж. Підготовка приладів до вимірювань 

 

Організація практики. Інструкція з охорони праці та техніці безпеки 

Поводження з геодезичним приладом. Підготовка приладів до вимірювань 

Перевірки та юстування теодоліта. Перевірки і юстування нівеліра. 

 

      2. Елементи геодезичних вимірювань  

 

Вимірювання кутів. Вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювання 

вертикальних кутів або кутів нахилу. Вимірювання магнітного азимута 

напряму. Вимірювання довжин ліній. Вимірювання довжин ліній мірною 

стрічкою. Вимірювання ліній нитковим віддалеміром. Визначення перевищень. 

Визначення перевищень методом геометричного нівелювання. Визначення 

перевищень методом тригонометричного нівелювання. 

 

3.Теодлітна (горизонтальна) зйомка 

 

Побудова геодезичної основи для теодолітного знімання. Проектування 

теодолітного ходу та закріплення точок ходу. Вимірювання горизонтальних 

кутів та сторін теодолітного ходу. Математична обробка теодолітного ходу. 

Складання топографічного плану. 

 

  4. Висотна зйомка 

 

Побудова геодезичної основи для висотної зйомки. Прокладання ходу 

технічного нівелювання по точкам теодолітного хода. Математична обробка 

результатів нівелювання. Складання топографічного плану. 

 

6. Тахеометрична зйомка 



Підготовчі роботи під час тахеометричного знімання. Створення 

знімальної геодезичної основи. Польові роботи під час координування точок 

окружної межі землекористування. Знімання ситуації землекористування. 

Обробка матеріалів польових вимірів.  Складання кадастрового плану. 

Обчислення площ. 

 

7. Оформлення матеріалів практики. Залік 

 

Написання пояснювальної записки ,оформлення матеріалів практики. 

Здача студентами нормативів із основних видів робіт щодо 

тахеометричного знімання. Здача заліку з практики. 
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