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Рассмотрены проблемы использования информационных технологий при изучении 

геодезического цикла дисциплин в ИФНТУНГ. 
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The article deals with the problems in the introduction of information technology in 

teaching courses in surveying cycle IFNTUOG. 
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Актуальність проблеми. Сучасні телекомунікаційні, інформаційні і комп'ютерні 

технології, в першу чергу – електронні тренажери широко використовуються для 

навчання висококваліфікованих спеціалістів інженерних спеціальностей. Особливе 

значення вони повинні відігравати в підготовці інженерів, які навчаються на ІЕФ. Справа 

в тому, що кваліфікаційні вимоги передбачають набуття практичних навичок роботи з 

сучасними електронними тахеометрами, цифровими нівелірами тощо, вартість і, 

відповідно, амортизація яких є високою та складає значну частину вартості навчання. В 

той же час комп’ютерні технології дозволяють не тільки зменшити вартість навчання, але 

й покращити його якість.  

На жаль, як показали наші дослідження, готових програмних розробок, які 

реалізовували хоча б основні можливості інформаційних технологій при підготовці 

інженера-геодезиста, поки що не існує. Це і обумовлює актуальність проблеми створення 

програмного комплексу для навчання теоретичним і практичним навичкам роботи з 

електронними геодезичними приладами взагалі і SokkiaSET 630R, зокрема. 

Виклад основного матеріалу. Проблемі впровадження інформаційних технологій 

в навчальний процес присвячено велику кількість робіт. Досліджені фактории, завдяки 

яким досягається ефективність від використання інформаційно-тренажерних систем, до 

яких відносить й використання ЕОМ-програм. Розроблено і доступні в Інтернеті 

електронні симулятори від виробників приладів, але вони ілюстративні (носять більше 

рекламний характер, ніж навчальний), без можливості контролю знань та повноцінного їх 

використання у навчальних цілях.  

З врахуванням вищезазначених аспектів було створено комплекс програм (проект), 

за допомогою якого можна не лише показати вигляд меню SokkiaSET 630R, як в 

існуючому тренажері фірми виробника, але й програмно імітуючи процес виконання 

типових завдань, які постають перед користувачем електронного тахеометра, полегшити і 

керувати навчанням а також перевірити теоретичні знання та вміння роботи [1-3]. 

Поставлене завдання було вирішене за допомогою комплексу  програм: Adobe 

Photoshop CS4, MS Exel, Visual Studio 2010. Для побудови повнофункціонального меню 

електронного тахеометра було вибрано методику фотографування  кожного можливого 

варіанту положення меню, загалом їх 384. Методика полягала у фотографуванні та 

каталогізуванні екрану електронного меню тахеометра. Далі за допомогою програмного 



комплексу графічного редактора Adobe Photoshop CS4 всі фотографії оброблялися і 

приводилися до однотипного виду – кадрувалися та зменшувалися.  

Розроблена методика навчання полягає в наступному. Після вивчення теоретичного 

матеріалу студент приступає до практичної роботи з електронним тренажером в режимі 

спуску. Після самостійного засвоєння теоретичного матеріалу відповідного завдання, 

ознайомлення з приладом і роботою з ним на аудиторному занятті, студент приступає до 

закріплення необхідних  практичних навичок роботи на електронному тренажері, 

спочатку в режимі повернення на один крок назад. Якщо на думку студента він досяг 

необхідного рівня засвоєння, розв’язує задачу без опори на зовнішній матеріал (методичні 

вказівки чи керівництво користувача, що додається до приладу), він робить спроби 

виконати завдання в режимі повного спуску. Час? який він затратить на виконання 

завдання, автоматично фіксується в пам’яті програми. По аналогії з комп’ютерними 

іграми студенту повідомляється? на якому місці знаходиться його результат (час 

виконання) в порівнянні з усіма результатами, які вже є в пам’яті. Досвід показав, що при 

такій методиці процес навчання та засвоєння знань став ефективнішим та швидшим. 

На основі аналізу відповідей на контрольні питання викладач допускає студента до 

підсумкового контролю знань з використанням повнофункціонального електронного 

симулятора тахеометра SokkiaSET 630RТ. Цей проект також створений в програмному 

середовищі Visual Studio.  

Після натиснення на привітальне вікно користувачу надається можливість вибору 

між двома режимами роботи – «тренажер» і «меню». 

 

 
Рис.1. Приклад завдання №3 “Зайдіть у вікно знаходження проекції точки 

 

При виборі режиму «тренажер» користувачу будуть надані тестові питання про 

меню приладу та про типові завдання, які він дозволяє виконувати. Після правильних 

відповідей студенту надається можливість показати свої вміння в режимі ―меню‖, який 

надає можливість вільного переміщення між вікнами електронного тахеометра. Тобто, на 

відміну від роботи з електронним тренажером, студент має можливість вільного 

пересування вікнами ЕТ, навіть якщо його дії не оптимальні, або навіть помилкові, 

програма не буде йому повідомляти про це. 

Якщо студент виконав завдання поставлене викладачем за відведений для цього час 

(встановлюється викладачем експертним шляхом на основі аналізу затраченого ним часу 

на виконання і наявних даних про час виконання аналогічного завдання студентами на 

тренажері), робота йому зараховується. 

Розроблений проект (комплекс програм) дозволив, можливо вперше, належним 

чином організувати і роботу зі студентами заочної форми навчання. Студент на кафедрі, 

або електронною поштою отримує електронні версії методичних вказівок з предмету, в 



тому числі електронний тренажер і програму інсталятор симулятора. Самостійного вивчає 

матеріал, набуває практичних навичок, розв’язуючи завдання на тренажері, який працює в 

середовищі Microsoft Office Excel. Далі для контролю знань, отримавши від викладача код 

доступу до програми інсталятора симулятора, приступає до розв’язування завдань. В 

випадку успішної роботи, програма автоматично створює файл в якому міститься 

інформація про студента – його прізвище, дату виконання тестування та час виконання 

роботи. Після цього студент пересилає викладачу відповідний файл і викладач на основі 

цього контролює студента та його рівень знань. 

Висновки 

1. Аналіз літератури засвідчив актуальність розробок з впровадження 

комп’ютерних технологій в навчальний процес при вивченні роботи з електронними 

геодезичними приладами. Це пояснюється високою вартістю амортизації цих приладів, 

відсутністю повнофункціональних тренажерів, розроблених з врахуванням науково-

педагогічних принципів навчання. 

2. Використання на початкових стадіях навчання електронного тренажера з 

послідовним застосуванням стратегій повернення до попередньої дії і спуску до початку 

виконання завдання з контролем часу виконання, значно прискорює процес здобуття 

практичних навичок. 

3. Повнофункціональний електронний симулятор з контролем часу виконання, 

встановленого за експертними даними, дозволяє повно і об’єктивно оцінити ступінь 

готовності студента до професійної діяльності. 

4. Розроблена технологія може бути використана для розробки проектів з навчання 

роботі і на інших електронних геодезичних приладах. 
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