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ВСТУП 

Переддипломна практика студентів проводиться з метою узагальнення і 

вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння 

професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а 

також збору матеріалів для дипломного проектування.   

Робоча програма навчальної дисципліни складена відповідно до навчальних 

планів студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», рівень вищої 

освіти – магістр.  

З метою формування професійної компетенції студентів (здатність 

застосовувати знання в практичних ситуаціях, знати та розуміти основні завдання 

в області геоінформаційних систем і технологій, геоінформатики, геодезії та 

землеустрою, вміти працювати як самостійно, так і в команді, володіти навичками 

забезпечення безпеки життєдіяльності) особлива увага приділяється підбору баз 

проходження переддипломної практики.   

Основними підприємствами з якими співпрацює кафедра згідно вимог і 

профілю підготовки студентів є державні підприємства, приватні та міжнародні 

організації, які виконують роботи у сферах геоінформаційних систем і технологій, 

геоінформатики, геодезії та землеустрою. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Завданням виробничої практики є закріплення та поглиблення набутих 

практичних навичок зі спеціальності, вміти застосовувати знання в практичних 

ситуаціях та виконувати професійні обов’язки в галузі геоінформаційних систем 

та технологій, геоінформатики, а також оволодіння сучасними методами та 

формами організації в галузі їх майбутньої професії; збір матеріалів для 

виконання дипломної роботи.   

Переддипломна практика є частиною навчального процесу підготовки 

магістрів та організовується у 2-му семестрі для студентів 1-го курсу денної 

форми навчання, які навчаються на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології». 

Метою переддипломної практики є оволодіння студентами сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої 

професії, пов’язаної із застосуванням ГІС і геоінформаційних технологій, 

формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, 

професійних умінь і навичок здатності для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи на ІТ-підприємстві у реальних ринкових і виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати у практичній виробничій діяльності.  

Завданням переддипломної практики є оволодіння студентами 

практичними навичками зі спеціалізації Геоінформаційні системи та технології, 

зокрема опанування сучасними методами та методикою робіт з атрибутивною 

інформацією, методами впровадження формалізації просторово-розподіленою 

інформацією, технологіями введення просторових даних через використання 

спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення.  
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У результаті проходження практики студент повинен  

знати:  

 типову організаційну структуру профільного ГІС (ІТ)-підприємства;  

 сферу застосування або використання кінцевої інтелектуальної продукції 

підприємства;  

 загальні механізми функціонування даного ГІС (ІТ)-підприємства;  

 методику виконання робіт профільного спрямування.  

У результаті проходження практики студент повинен  

вміти:  

 аналізувати діяльність ГІС (ІТ)-підприємства;  

 виокремлювати позитивні і негативні моменти у діяльності цього підприємства;  

  використовувати електронні апаратні прилади та спеціалізоване програмне 

забезпечення;  

 складати технічну чи звітну документацію з проведених робіт;  

мати компетентності:  

 використовувати нормативно-довідкові та планово-картографічні матеріали для 

створення бази геоданих різного направлення інформації; 

  використовувати загальнодоступні та корпоративні пошукові системи для 

впорядкування інформаційних матеріалів щодо об’єкту досліджень;  

 використовувати сучасні методи отримання просторової інформації та її 

обробки. 

 

2. Зміст роботи (перелік завдань) на переддипломну практику, форми 

контролю та компетентності, які формуються: 

 

N 

з/п 

 

 

 

 

 

Етапи практики 

Види учбової 

роботи на 

практиці,  

включаючи 

самостійну 

роботу  

Кількість годин 

 

Форми 

поточного 

контролю 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Оформлення необхідних 

документів для 

проходження виробничої 

практики, проведення 

інструктажу з охорони 

праці та техніки безпеки. 

Самостійна, 

ознайомча 

6 Опитування 

2.  Оформлення документів 

про прибуття на місце 

проходження практики. 

Інструктаж з охорони 

Самостійна, 

ознайомча 

4 Опитування 
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праці та техніки безпеки 

на робочому місці 

3.  Виконання виробничих 

завдань безпосередньо на 

робочому місці на 

підприємстві, що є базою 

практики 

Самостійна, 

практична 

28 звіт 

4. Збір даних про базу 

практики, характеристика 

підприємства в цілому 

Самостійна, 

практична 

8 звіт 

5. Збір та систематизація 

вихідних даних для 

дипломного проектування 

Самостійна, 

практична 

16 звіт 

6. Ознайомлення із 

методами збирання та 

обробки інформації в 

галузі геоінформаційних 

систем та технологій, 

геоінформатики, геодезії 

та землеустрою, її 

систематизації і 

класифікації відповідно до 

поставленого проектного 

або виробничого завдання 

Самостійна, 

практична 

12 звіт 

7. Робота з технологіями та 

методиками планування, 

аналізу та комп’ютерної 

обробки, систематизації 

різнопланової інформації 

в геоінформаційних 

системах, в тому числі 

обробка космічних 

знімків, обробка польових 

геодезичних вимірювань, 

фотограмметричних 

знімань 

Самостійна, 

практична 

20 звіт 

8. Вивчення технологій 

розробки, впровадження і 

супроводу ГІС-технологій  

Самостійна, 

практична 

10 звіт 

9. Вивчення ГІС (ІТ)-

структури установи і 

геоінформаційної 

платформи, що 

розробляється 

Самостійна, 

практична 

10 звіт 
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10. Розробка 

геоінформаційних 

моделей для різних сфер 

застосування на 

виробництві 

Самостійна, 

практична 

18 звіт 

11. Оформлення звіту з 

практики 

Самостійна, 

практична 

10 звіт 

12 Захист звіту на 

підприємстві 

 4 Опитування 

13 Захист звіту на кафедрі  4 Опитування 

14 Разом:  150  

 

3. Організація практики та її зміст 

Зміст переддипломної практики студентів освітнього рівня «магістр» 
визначається її метою. З одного боку, він передбачає збирання емпіричних даних 
і проведення досліджень, необхідних для підготовки дипломної роботи магістра, 
а з іншого – включає в себе сукупність робіт, які необхідно виконати на робочому 

місці конкретної установи – бази практики з метою підвищення професійно-
кваліфікаційного рівня практиканта. 

Зміст виробничої практики визначається керівником програми підготовки 

магістрів з урахуванням інтересів і можливостей випускаючої кафедри. У період 

практики студенти-магістри підкоряються правилам внутрішнього розпорядку 

установи, у якій вони проходять практику і вимогам техніки безпеки при 

проведенні різних видів робіт. Науково-методичне керівництво практикою 

здійснюється особою, відповідальним за проведення практики магістрів по місці 

її проходження. Безпосереднє керівництво і контроль над виконанням плану 

практики студента здійснюється науковим керівником магістра.  

Науковий керівник погоджує програму виробничої практики з керівником, 

відповідальним за проведення практики – представником бази практики;  

проводить необхідні організаційні заходи щодо виконання програми практики;  

здійснює постановку завдань по самостійній роботі студентів у період практики;  

здійснює атестацію студента за результатами практики. 

 

Для проходження переддипломної практики студент отримує наступні 

документи: 

  - договір про проведення практики; 

  - направлення на практику; 

  - щоденник практики.   

Під час проходження практики студент зобов’язаний: 

 - до початку практики отримати від керівника практики від університету 

консультації щодо оформлення необхідних документів; 

 - з’явитися на місце проходження практики до строку, встановленого 

наказам по інституту;  
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- пересвідчитись про оформлення наказу про зарахування на практику та 

призначення керівника від підприємства (установи); 

 - у випадку виникнення на місці практики організаційних проблем – негайно 

інформувати про них керівника практики від університету;  

 - повністю виконати завдання, передбачені програмою практики, та вказівки 

керівника практики від інституту; 

 - пройти інструктаж і дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки 

і виробничої санітарії; 

 - виконувати чинні на підприємстві правила внутрішнього розпорядку та 

вимоги трудового законодавства; 

 - виконувати роботу за дорученням керівника практики від підприємства 

нарівні зі штатними співробітниками, відповідати за якісне та своєчасне 

виконання доручень; 

 - здійснювати записи у щоденнику за встановленою формою із зазначенням 

терміну та виконаного обсягу робіт.  По закінченню практики щоденник та 

занесена у нього ділова характеристика студента практиканта з оцінкою його 

роботи мають бути підписані керівником практики від підприємства та скріплені 

печаткою установи; 

 - проводити збір і систематизацію вихідних даних для дипломного 

проектування згідно завдання керівника магістерської роботи; 

 - одночасно з проходженням практики оформити матеріали, необхідні для 

написання звіту; 

 - згідно з вимогами програми практики оформити письмовий звіт практики 

та своєчасно представити його на кафедрі для перевірки і рецензування 

керівником на предмет захисту;  

- захистити основні положення, відображені у звіті, керівнику практики від 

університету. 

Навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за 

виконанням робочої програми практики здійснюють керівники практики (від 

кафедри та від бази практики).  

 На рівні університету загальний контроль за організацією проведення 

виробничої практики студентів здійснює керівник виробничої практики 

навчально-методичного відділу.   

Обов’язки керівника виробничої практики від університету: 

  - видача всіх необхідних документів для проходження практики; 

- перевірка наявності укладених договорів про проведення практики та 

допомога в пошуку баз практики, оформлення договорів з ними; 

 - контроль своєчасного оформлення наказів про проведення практик 

відповідно до баз практик; 

 - прийом звітів про керівництво виробничою практикою.   

Обов’язки керівника практики від кафедри:  

 - перевірка наявності договорів з базами практик (не пізніше, як за місяць до 

початку практики); подання на базу практики списки студентів, скерованих на 

практику;  
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 - забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед відправленням 

студентів на практику;  

 - проведення інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки 

життєдіяльності під час проходження практик на підприємстві із записом у 

журналі;  

 - надання студентам необхідних документів (направлення на практику, 

повідомлення про прибуття, програму практики, щоденник, методичні 

рекомендації тощо);  

 - видача індивідуального завдання тощо;  

 - інформування студентів про звітність із практики, прийняту в інституті, 

критерії оцінювання компетентностей, які вони досягли за результатами 

практики, та процедуру захисту звіту з практики перед комісією;  

 - забезпечення у тісному контакті з керівником практики від бази практики 

високої якості її проходження згідно з календарним планом;  

 - контроль відвідування студентами баз практики відповідно до 

встановлених термінів;  

 - консультування студентів з питань практики та збору матеріалів для 

написання звітів; 

 - перевірка щоденників, звітів та приймання заліку з практики. 

Обов’язки керівника практики від бази практики:  

 - створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не 

відповідають програмі практики та майбутньому фаху;  

 - забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому 

місці;  

- надавати студентам можливість користуватися матеріально-технічними 

засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 

практики;  

- надавати відповідні роз’яснення із кожного етапу проходження практики 

чи виконуваних студентом робіт; 

 - контролювати ведення щоденника практики студентом, виконання ним 

робіт за календарним графіком програми практики, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку, якість складання звітної документації. 

  За результатами проходження практики керівник практики від бази 

практики складає відгук, відмічає в ньому стан виконання програми практики, 

відношення до роботи, дотримання трудової дисципліни, ступінь оволодіння 

професійних компетентностей. 

Виробнича практика магістранта здійснюється у наступних формах:   

 виконання завдань наукового керівника відповідно до затвердженого 

індивідуального плану практики магістранта;  

 участь у виробничій діяльності на підприємстві/установі – місці 

проходження практики, а також в інших формах роботи підприємства;  

 підготовка звітів, доповідей і виступів по виробничій тематиці установи, яка 
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розробляє ГІС-технології;  

 збір матеріалу та інших даних для написання магістерської роботи;  

 участь у виробничих завданнях, які виконуються по місці практики 

студента. 

Безпосередні види, форми переддипломної практики і строки їх виконання 

вказуються у відповідному розділі індивідуального плану практики. План 

переддипломної практики розробляється науковим керівником і затверджується 

науковим керівником магістерської програми. Магістрант по закінченню 

практики доповідає про результати виконання плану практики на зібранні-

семінарі. Результати переддипломної практики оформляються в письмовій формі 

у вигляді звіту і представляються для затвердження керівникові. 

Під час переддипломної практики передбачається обов'язкове виконання 
кожним студентом індивідуального завдання, яке видається керівником практики 
від університету. 

Індивідуальне завдання. Кожному студенту на період виробничої практики 

видається індивідуальне завдання, яке тісно пов'язане з майбутньою дипломною 
роботою магістра. Виконання індивідуального завдання виробничої практики 
передбачає наступне: 

• розкриття теоретичних аспектів дослідження та практичної роботи, 

пов’язаних з практикою (аналіз понятійно-термінологічного апарату ГІС-

технологій просторового аналізу і моделювання, характеристика 

особливостей корпоративної розробки ГІС-технологій); 

• викладення методології та методів дослідження та практичної роботи під 

час практики (розкриття методологічних основ дослідження, 

обґрунтування вибору емпіричних даних для аналізу, опис основних етапів 

та конкретних методів дослідження та практичної роботи); 

• збір та первинний аналіз емпіричних даних. 

Виробнича практика проходить у 3 етапи – підготовчий, робота на 
робочому місці конкретної бази практики та обробка, зібраних матеріалів 
практики. 

Підготовчий етап передбачає проведення інструктажу студентів з техніки 
безпеки, ознайомлення студентів з програмою практики, затвердження 
конкретних напрямів досліджень відповідно до майбутньої дипломної роботи, 
роботу в бібіліотеках та інших організаціях з метою збору літературних джерел, 
статистичної інформації за темою дипломної роботи магістра. 

Другий етап (робота на робочому місці) включає закріплення теоретичних 
знань на практиці, оволодіння студентами навичок роботи за фахом, формування 
статистичної бази даних за темою дипломної роботи. 

Камеральний етап передбачає виконання наступних видів робіт: 

• систематизація та узагальнення літературних джерел, обробка статистичних 

даних; 

• виконання індивідуального завдання, оформлення його у вигляді 

індивідуального звіту; 
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• складання звіту за результатами роботи на робочому місці. 

 

4. Форми звітності студента про практику. 

По закінченню переддипломної практики студенти повинні: 

• виконати індивідуальне завдання та презентувати отримані результати у 

вигляді звіту на засіданні кафедри; 

• підготувати та скласти звіт про роботу на робочому місці. 

 

5. Норми оцінювання роботи студентів під час переддипломної 

практики. 

Оцінка за практику виставляється з урахуванням роботи студентів на всіх її 

етапах. 

Підсумки практики доповідаються керівником та обговорюються на 

засіданні кафедри. 

Форми оцінювання студентів 

 Кількість балів за звітну документацію 

Вид роботи Максимальна  Мінімальна 

 60 36 

Повнота розкриття 

актуальності теми 

дослідження 

10 6 

Коректне визначення 

об’єкту та предмету 

дослідження 

10 6 

Повнота розкриття методів 

дослідження 

10 6 

Відповідність висновків меті 

та завданням дослідження 

15 10 

Грамотність оформлення 

текстового матеріалу 

5 2 

Якість оформлення 

графічного та 

картографічного матеріалу 

10 6 

 

 Кількість балів за захист результатів практики 

Вид роботи Максимальна  Мінімальна 

 40 24 

Якість та повнота розкриття 

теми дослідження під час 

виступу 

10 6 
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Якість дотримання 

структури презентації 

10 6 

Дотримання часу 

відведеного на виступ 

5 3 

Відповіді на запитання 

студентів та викладачів 

10 6 

Участь у дискусії – 5 3 

 

Результати навчання: 

 Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни  Результат навчання 

1.1 структуру підприємства та 

особливостями його функціонування 

консультування в 

рамках керівниц-

тва практикою 

усний звіт до 10% 

1.2 форми та методи організації виробничого 

процесу на підприємстві 
--  «  -- 

усний звіт до 10% 

1.3 трудовий розпорядок підприємства та 

техніку безпеки на виробництві 
--  «  -- 

усний звіт до 10% 

2.1 використовувати на практиці отримані у 

процесі навчання теоретичні знання 
--  «  -- 

усний звіт до 10% 

2.2 набувати нового практичного досвіду в 

рамках виробничої діяльності 

підприємства 

--  «  -- 
усний звіт до 10% 

2.3 збирати матеріал, необхідний для 

виконання кваліфікаційної роботи 
--  «  -- 

письмовий 

звіт 

до 20% 

2.4 готувати звіти за результатами 

виконаних робіт (в т.ч. проходження 

практики) 

--  «  -- 

письмовий 

звіт 

до 20% 

3.1 Вміти організувати командну розробку 

для ефективного вирішення поставленої 

задачі 

--  «  -- 

усний звіт до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

--  «  -- 

усний звіт до 5% 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 
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Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Використовувати усно і письмово технічну 
українську мову та вміти спілкуватися 
іноземною мовою (англійською) у колі 
фахівців з геодезії та землеустрою. 

+ + +    + + + 

Знати  методики  збору  та  структуризації  
інформації  для  наукових досліджень у галузі 
геоінформатики, фотограмметрії та ДЗЗ, 
методи обробки цифрових зображень в 
середовищах спеціальних пакетів, програм 
та ГІС 

 +  + + +    

Використовувати методи збирання 
інформації в галузях геодезії і землеустрою 
та геонауках, їх систематизацію і 
класифікацію відповідно до поставленого 
проектного або виробничого завдання. 

 +  + + +    

Володіти методами організації топографо-
геодезичного і землевпорядного 
виробництва  від  польових  вимірювань  до  
менеджменту  та  реалізації топографічної 
та землевпорядної продукції на основі 
сучасних комп’ютерних технологій з 
необхідним програмним ГІС-забезпеченням 

+ + + + + + + + + 

 

Підсумкове оцінювання у формі диференційного заліку: Студент не 

допускається до підсумкового оцінювання, якщо під час захисту практики набрав 

менше ніж 36 балів.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною 

шкалою. Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж 

усього семестру, як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру, та 

кількості балів, отриманих на іспиті. 

 Семестрова 

кількість балів 

Залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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6. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

 
1. Зацерковний В.І., Тустановська Л.В. Геоінформатика: навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка. - Київ ; Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2018. - 467 с.  

2. Зацерковний В. І. Дистанційне зондування Землі. Фізичні основи: навч. посіб. / 

В.І.Зацерковний. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 380 с. 

3. Зацерковний В.І., Каревіна Н.П. Аерокосмічні дослідження Землі: історія становлення: 

монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ : Логос, 

2014. Т. 2. - 2015. - 406 с. 

4. Костріков С.В., Сегіда К.Ю. Теоретична і прикладна геоінформатика. Навчальний 

посібник для студентів університетів. – Харків: Вид-во Вища школа, 592 с.   

5. Костірков С.В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля: 

наукова монографія / С.В. Костріков. – Харків: Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. 

– 484 с. 

6. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / 

За заг. ред. О.О. Світличного. — Суми: ВТД  - Університетська книга, 2005. 

7.  Бескид П. П. Геоинформационные системы и технологии. Научная монография / П. П. 

Бескид, Н. И. Куракина, Н. В. Орлова. – СПб.: изд. РГГМ У, 2010. – 173 с.  

8. Боб Бут, Джеф Шанер , Энди МакДоналд , Фил Санчес. Робота с базами геоданных. 

Упражнения. - М.: ESRI – Дата+, 2004.  

9.  ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання. – Київ: Держстандарту України, 2007. – 54. 

10.  Замятина, О.М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей : учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. 

11. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие /Баранова Е. 

К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 с. 

12.  Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач: учебное 

пособие / Г. Н. Исаев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 224 с. 

 

7. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 
 

1. Державна служба статистики. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2.  Інтернет-сервіси і ГІС. Режим доступу http://geoknigi.com/book_view.php?id=645  

3. GIS 6. Інформаційна геодезична служба. Режим доступу: http://www.gis.org.ua/ 

4. Global GIS. Продукти та послуги. Режим доступу: http://globalgis.com.ua/products/ 

5. Netbeans.org – Офіційний сайт інтегрованого середовища  розробки  NetBeans. – 

Режим доступу: https://netbeans.org – [Інтернет-ресурси по напрямку інструментальні 

засоби розробки ГІС]. 

6.  Asana.com – Офіційний сайт управління проектами Asana. – Режим доступу: 

https://asana.com  
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