
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 11986 Геодезія, картографія та землеустрій

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 11986

Назва ОП Геодезія, картографія та землеустрій

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра Земельного адміністрування та геоінформаційних систем 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

 іноземних мов; вищої математики; фізики; правого забезпечення 
господарської діяльності;  історії і культурології; філософії і політології; 
охорони праці та безпеки життєдіяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 113407

ПІБ гаранта ОП Нестеренко Сергій Григорович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

serhiy.nesterenko@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-905-00-17

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-31-04
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія геодезичної освіти у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова 
(ХНУМГ ІМ. О.М. Бекетова), який мав назву Харківський інститут інженерів комунального будівництва, набула 
активного розвитку у 1966 році шляхом заснування кафедри геодезії (http://surl.li/ahgcj). На початку свого розвитку 
кафедра виконувала геодезичну підготовку фахівців будівельної галузі для міського господарства. Подальша наукова 
діяльність кафедри була направлена на системні дослідження в області геодезії із застосуванням інформаційних 
технологій, що призвело до впровадження геоінформаційних систем в освітню діяльність. Відповідно, з 2002-2003 
навчального року в університеті започатковано підготовку фахівців ОКР бакалавр «Геодезія, картографія та 
землеустрій» та подальшу підготовку здобувачів за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології».  

Сьогодні існують нові тенденції у геодезичній та землевпорядній діяльності. Виявлене нове розуміння геодезичної та 
землевпорядної діяльності та особливі вимоги до професійної підготовки фахівців у сфері геодезії та землеустрою. 

Розробку ОП Геодезія, картографія та землеустрій було здійснено з метою реалізації Стратегії розвитку ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова на 2016-2020 та 2021-2025 рр. (http://surl.li/ahfku), що спрямована на задоволення попиту на 
кваліфікованих спеціалістів на ринку праці регіону.  

До розроблення програми були залучені доктори та кандидати кафедри земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем (ЗА та ГІС), з яких була сформована група забезпечення. На етапі розроблення програми 
проводилась постійна співпраця із роботодавцями, випускниками університету, які є практикуючими фахівцями. ОП 
було розроблено з урахуванням останніх досягнень і тенденцій в сфері земельного адміністрування; інноваційних 
комп'ютерних технологій; органічного поєднання традицій геодезичної освіти з новітніми підходами. Розроблення 
ОП редакції 2021 року спиралось на:  

- Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій 
(наказ МОН України № 517 від 11.05.2021 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/05/12/193.Heodeziya.zemleustriy.517-bakalvr.doc);  

- плідне співробітництво кафедри з установами у сфері геодезії та землеустрою;  

- залучення до освітнього процесу за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій фахівців вищої управлінської ланки 
геодезичної та землевпорядної галузі, фахівців-практиків.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 67 67 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 67 65 2 1 0

3 курс 2019 - 2020 52 46 6 1 0

4 курс 2018 - 2019 54 47 7 2 2

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 11986 Геодезія, картографія та землеустрій

другий (магістерський) рівень 11500 Геоінформаційні системи і технології
11878 Оцінка землі та нерухомого майна
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18735 Геодезія та землеустрій
9927 Землеустрій та кадастр

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37395 Геодезія та землеустрій

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29358

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

129449 29358

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 1087 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП_193_2021.pdf lt1j5UQMJv9/OC7akmvHbNAb+NIvwQ98G57LR4KxtdA
=

Навчальний план за ОП НП_193_НП_Б_2021д.pdf hEFb1blAnspK8lGNxAwOev2mPcHjXcK3V0ekvGjffBE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

оп21гармаш.pdf n4JwQX6XauEYCPRxpOeCOSs436P8hZ9iewIBL5hMMl
Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

оп21горб.jpeg.pdf h1w3bwsdmShIEqwnh2YQYB2aGT+HViJtcLXkgJ2ECuI
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

оп21молчан.jpeg.pdf ZZl9t1BUvNHHmKzraeL3Hv8OQP/BJOLvubuYb0wNSc
M=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка фахівців, що спроможні виконувати усі види геодезичних робіт, формувати та вирішувати 
задачі земельного проєктування, здійснювати моніторинг земель, забезпечувати реалізацію сучасних процесів щодо 
ведення земельного та містобудівного кадастрів, застосовуючи інноваційні технології та використовуючи сучасне 
програмне забезпечення для розв’язання складних спеціалізованих завдань. Програму розроблено відповідно до 
місії та стратегії університету, яка полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців для регіонального розвитку й 
міського господарства.  

Особливостями ОП є: реалізація в освітньому процесі сучасних технологій проєктування; можливість проходження 
практик на базі Варненського вільного університету Чорноризця Храбра (м.Варна, Болгарія), International company 
project and real estate management (м. Варна, Болгарія), Університету архітектури, будівництва та геодезії (м. Софія, 
Болгарія), участі в міжнародних проектах з обміну студентів між Китайським Бауі Аграрним Університетом та 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

Визначним у реалізації ОП є наявність та функціонування у складі матеріально-технічної бази університету сучасних 
приладів та програмних комплексів провідних виробників у галузі, тісного зв’язку з профільними підприємствами, 
високого рівня  попиту здобувачів ОП на ринку праці. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія, бачення та стратегічні цілі університету визначені у документі: «Стратегічний план Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025» (http://surl.li/afdzq ). Цілі ОП 
відповідають місії університету через підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати 
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територіальний розвиток на національному, регіональному та місцевому рівнях. Освітня програма сприяє 
досягненню стратегічних цілей університету, зокрема щодо освітньої діяльності: вдосконалення змісту освіти та 
актуальності освітніх пропозицій; підвищення якості освіти та освітньої діяльності, особистого розвитку здобувачів 
освіти; підготовки висококваліфікованих фахівців   для регіонального розвитку та міського господарства.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були 
враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

До колективного обговорення ОП у редакції 2021 року були залучені здобувачі вищої освіти (протокол №4 від 
19.11.2020 р., протокол №8 від 15.04.2021 р. розширених засідань кафедри земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем). Під час обговорення цілей та програмних результатів навчання здобувачі висловили свої 
пропозиції, які були враховані при перегляді ОП. А саме: залучення галузевих практиків до викладання; проведення 
занять з профільних дисциплін на базі підприємств - партнерів університету; включення до програм практик 
екскурсій на будівельні майданчики, проєктні установи з метою розуміння специфічних особливостей роботи за 
спеціальністю. 

- роботодавці

В процесі роботи над ОП проводилися зустрічі з представниками галузі. Активну участь у обговоренні змісту освіти 
за ОП брали представники Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської 
ради. Їх пропозиції було враховано при формуванні ОП, зокрема: ознайомлення студентів з нормативною 
документацією; особливості формування баз геопросторових даних при складанні кадастрової документації. 

Крім зазначених, зміст ОП обговорювався з представниками таких підприємств та організацій: ТОВ НВП 
«НАВІГАЦІЙНО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЦЕНТР», Акціонерного товариства «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ», 
ТОВ «Інститут правового консалтингу», ПАТ «Трест Житлобуд–1», ТОВ «Інститут планування територій», ТОВ 
«ГІСАПР», ТОВ«ХАРКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ». Їх пропозиції були враховані при 
формуванні змісту виробничої та переддипломної практики, а саме формування бази навчальних, статистичних, 
натурних та звітних матеріалів для подальшого проєктного й дослідницького використання (протокол №4 від 
19.11.2020р., протокол №8 від 15.04.2021р., http://surl.li/ahabj )

- академічна спільнота

Пропозиції академічної спільноти враховані через участь викладачів кафедри у наукових конференціях, методичних 
семінарах, на яких, зокрема, розглядались питання розвитку ОП і їх компонентів, впровадження сучасних освітніх 
практик, можливостей застосування інформаційно-комунікаційних технологій для покращення якості навчання. 
Крім зазначеного, при обговоренні навчального плану викладачами кафедри, надавалось обґрунтування видів 
навчальних занять та їх обсяг у годинах за кожною дисципліною навчального плану. Під час підвищення 
кваліфікації викладачів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в ЗВО (ХНУБА, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва) програмні результати 
ОП обговорювались на профільних кафедрах.  

У результаті співпраці з академічною спільнотою профільних кафедр у рамках договорів про партнерство та 
співпрацю Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпро; 
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси); участі у програмах міжнародної кредитної 
мобільності ЗВО Китайської Народної  Республіки, Болгарії, Польщі, Словаччини було виокремлено актуальність 
тематик кваліфікаційних робіт.

- інші стейкхолдери

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання було реалізовано досвід роботи зі стейкхолдерами. А 
саме, в рамках даної ОП здобувачі вищої освіти приймали участь в програмах міжнародної кредитної мобільності зі 
спеціальності відповідно до чинних угод про міжнародну академічну мобільність: Університет архітектури, 
будівництва і геодезії, м. Софія, Болгарія (Угода № 65); Брестський державний технічний університет, м. Брест, 
Білорусь, (Договір № 66); Економічний Університет – Варна, м. Варна, Болгарія, (Договір № Bg 15 – 59від 30.03.2017 
р.); Хейлунцзянський Бауі аграрний університет, м. Харбін, КНР (Договір № 103 від 18.07.2018 р.); Варненський 
вільний університет імені Черноризця Храбра, м. Варна, Болгарія, (Договір № 105 від 21.11.2018 р.); Варненський 
вільний університет імені Черноризця Храбра (Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Erasmus+ KA1 
International Credit Mobility), м. Варна, Болгарія, (Договір № 107); Технічний університет в Кошице, м. Кошице, 
Словаччина, (Договір №  с.15/190106/2021-SPOL від 28.04.2021 р.), де вони мали змогу ознайомитись із 
матеріальнотехнічною базою ЗВО, відвідати лекції та майстер-класи провідних педагогів галузі, побачити виставку 
дипломних та курсових проектів студентів спеціальності, пройти тренінги. При формуванні ОП були враховані 
результати, які були отримані під час реалізації міжнародного проєкту з обміну студентів та викладачів ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання за ОП є узгодженими із потребами сучасного ринку праці, і визначаються 
потребою у кваліфікованих кадрах у Харківському регіоні, котрі здатні вирішувати спеціалізовані задачі і практичні 
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проблеми у сфері геодезії та землеустрою. Серед сучасних професійних тенденцій, які знайшли відображення в 
освітніх компонентах та їх програмних результатах навчання, є впровадження сучасних підходів та методів 
геодезичного забезпечення земельного та містобудівного кадастрів, розробка містобудівної та документації із 
землеустрою, використання сучасних методів та інноваційних підходів до оцінки земель і нерухомості, 
впровадження геоінформаційних технологій та інші. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілі та програмних результатів навчання ОП, було проаналізовано її розвиток з урахуванням 
галузевого та регіонального контексту. Відповідно до «Стратегії розвитку Харкова 2030» та «Стратегії розвитку 
Харківської області на 2021-2027 р.» важливість цілі «велике європейське зелене місто з унікальною архітектурою, з 
комфортними і безпечними умовами проживання освіченого населення» визначається значним потенціалом 
Харківщини, який є одним з пріоритетних напрямків, інформаційного, соціально-економічного та культурного 
розвитку регіону. Формування туристичного іміджу Харківщини, збереження містобудівних характеристик міста та 
збереження основ структури і характеру забудови, доступності створюють передумови використання 
геоінформаційних технологій через завдання, які співпадають з цілями та програмними результатами ОП «Геодезія, 
картографія та землеустрій», які враховуються при формуванні обов’язкових компонентів ОП («Геодезія», «Основи 
геоінформаційних систем і бази даних», «Геоінформаційні технології», «ГІС-аналіз»), програми практик, тематиці 
проєктів та кваліфікаційних робіт. Регіональний контекст враховується при впровадженні досвіду профільних 
установ та залученні стейкхолдерів під час роботи зі студентами. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формуванні цілей та програмних результатів навчання за ОП було враховано досвід ОП вітчизняних ЗВО: 
Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет будівництва i архітектури, 
Національний університет водного господарства та природокористування. Запозичені кращі практики: створення 
геоінформаційних систем; розширення тематики геодезичних та землевпорядних проєктів відповідно до сучасних 
потреб; включення дисциплін, які розширюють можливості при проєктуванні (геодезичне забезпечення будівництва 
і експлуатації об’єктів міської  інфраструктури, інфраструктура геопросторових даних міста). Досвід іноземних 
програм враховувався шляхом аналізу і запровадження в освітній процес підходів і практик навчання закордонних 
ЗВО, зокрема «Університет архітектури, будівництва і геодезії» (Болгарія), «Економічний Університет» (Болгарія), 
Хейлунцзянський Бауі аграрний університет (КНР), Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра 
(Болгарія): до вирішення практичних завдань у сфері геодезії та землеустрою, використання сучасних програмних 
продуктів для створення геоінформаційних систем різного призначення. Наприклад, після візитів викладачів 
кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем до Варненського вільного університету ім. 
Чорноризця Храбра у 2020 р. проведено серію круглих столів, що посприяло розвитку у забезпеченні таких 
програмних результатів навчання ОП: ПРН1, ПРН8, ПРН9, ПРН11, ПРН13. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

193 «Геодезія та землеустрій» у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», затверджено і введено в дію наказом 
МОН України № 517 від 11.05.2021 р. Відповідно до Стандарту було розроблено та затверджено нову редакцію ОП 
Геодезія, картографія та землеустрій (Рішення Вченої Ради від 29.07.2021 р., протокол № 11). В ОП у повному обсязі 
представлено компетентності та програмні результати, передбачені стандартом, які реалізовані у відповідних 
освітніх компонентах. Забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої 
програми наведено в ОП та таблиці 3 Додатку. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 
(Наказ МОН України № 517 від 11.05.2021 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/05/12/193.Heodeziya.zemleustriy.517-bakalvr.doc) 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, 
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за 
наявності)?
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180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області. Підготовка здобувачів здійснюється шляхом теоретичної, 
практичної підготовки у сфері геодезії та землеустрою, виконанням геодезичних, землевпорядних, оціночних 
проєктів; узагальненням результатів проєктних робіт, проходженням навчальної, виробничої, переддипломної 
практики; виконанням кваліфікаційної роботи. Для здобуття бакалаврами теоретичних знань та практичних умінь 
та навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків було введено такі ОК:  

1. «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», «Основи геоінформаційних систем і бази даних», «Картографія», 
«Вища геодезія», «Геоінформаційні технології», «Землеустрій», «Супутникова геодезія», «Державний земельний 
кадастр», «Організація та управління геодезичним виробництвом» спрямовані на формування навиків розв’язання 
практичних проблем в області геодезії та землеустрою відповідно до нормативних вимог;  

2. «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Вища математика», «Фізика», «Теорія і практика 
правозастосування», спрямовані на формування комплексу знань та навичок застосування відомих теорій, 
концепцій, принципів вирішення теоретичних та практичних завдань при вирішенні геодезичних та 
землевпорядних завдань.  

3. «Основи професійної діяльності» спрямовані на формування світогляду сучасного фахівця та формування 
практичних навиків за спеціальністю.  

4. «Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій», «ГІС-аналіз», «Навчальна практика» та «Виробнича 
практика» спрямовані на оволодіння та використання спеціалізованого програмного обладнання та відповідних 
пристроїв та приладів.  

Відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми (31 ОК - 180 кредитів), 
включаючи практики, підготовку і захист кваліфікаційної роботи.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В університеті запроваджено процедуру вільного вибору, яка дозволяє формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. В усіх освітніх програмах на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти відведено не менше 25 % від 
обсягу підготовки.   

На бакалаврському рівні вибіркова складова формується з трьох частин:   

1. Дисципліни, які забезпечують загальні компетентності, обираються з переліку дисциплін;   

2. Сертифікатні програми, які формують професійні та/або загальні компетентності, складаються з трьох дисциплін. 
Перелік сертифікатних програм пропонується для спеціальності або групи спеціальностей.   

3. Блок дисциплін або набір  з переліку дисциплін, які формують фахові компетентності. 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки:   

- участі у програмах академічної мобільності;   

- диференціації завдань до практичних робіт, самостійної роботи студентів, індивідуального навчання, відповідно до 
яких, наприклад, студентам пропонується індивідуальний вибір тем курсових робіт.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
дисциплін. На головному сайті університету розташовується оголошення про вільний вибір студентів (як правило 
вересень, лютий)  https://cutt.ly/tEx3oPa, яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть 

участь у виборі, контактні телефони та активні посилання. За цими посиланнями здобувач має можливість 
ознайомитись з презентаціями дисциплін . Блоковий вибір організовано шляхом подання відповідних заяв до 
профільного інституту/деканату. Після обробки результатів голосування формуються віртуальні групи, корегується 
розклад та навчальне навантаження викладачів. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін здійснюється: 

- через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних консультацій 
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викладачів; 

-на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни з інформацією щодо змісту, порядку 
оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання); 

-шляхом проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема організацій 
зустрічей (он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується практичними та лабораторними заняттями, 
навчальною, виробничою та переддипломною практикою, екскурсійними візитами на профільні підприємства, та 
спрямована на формування компетентностей, серед яких: ФК4, ФК6, ФК8, ФК10, ФК11, ФК12, ФК13. В рамках 
проходження навчальної та виробничої практики на базі університету здобувачі мають змогу використовувати 
сучасне програмне забезпечення («Digitals», «AutoCAD», «ArcGIS», «QGis») для розробки проєктних рішень у сфері 
геодезії та землеустрою. Загальні положення організації практичної підготовки студентів на рівні Університету 
регламентуються: Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Положенням про 
організацію та проведення практичної підготовки студентів 
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база). Терміни проведення практичної підготовки 
визначаються графіком навчального процесу. По закінченню практик відбувається відкритий захист відповідних 
звітів.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП 193 містить низку ОК (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ВК П 1.1), що сприяють набуттю соціальних навичок, а 
саме: лідерство, професійна комунікація, креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
вміння працювати в команді та рухатися до спільної мети.  Окремі soft skills формуються завдяки використанню 
таких форм навчання як групова, та індивідуальна, які передбачають активну взаємодію між здобувачами, 
вимагають самоорганізації. 

Акцент саме на цих навичках обумовлений специфікою предметної області ОП, що характеризується вмінням 
аналізувати різноманітні джерела інформації та на їх основі надавати ефективні рішення, і вимагає від здобувачів 
неординарних підходів та рішень. 

Формуванню soft skills здобувачів сприяє також їх участь у конференціях, зустрічах з фахівцями профільних 
підприємств. В ЗВО активно реалізовуються різні громадські та соціальні проєкти. Такі методи навчання, як 
дослідницький, словесний, дискусійний, сприяють формуванню фахівця, спроможного до усвідомленості, 
адаптування, управління особистим професійним розвитком, аналізу та розв’язання проблем, що потребує 
оновлення та інтеграції знань. 

Основу soft skills ОП формують загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань. 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- здатність здійснення безпечної діяльності.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній .

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://cutt.ly/eEx8G9z ), 
навчальний час здобувача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння відповідної 
програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Загальне навчальне навантаження здобувача включає час на 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, консультації, практики, самостійну роботу, виконання індивідуальних 
завдань, контрольних заходів. У структурі аудиторного навантаження понад однієї третини часу відведено на 
аудиторні заняття. 

Обсяг самостійної роботи в межах 40-70% від загального обсягу дисципліни. Для співвіднесення обсягу освітніх 
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компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів викладачами кафедри та завідувачем здійснюються аналіз 
навантаження, шляхом зворотнього зв'язку «здобувач - викладач - завідувач» та обговорення його результатів в 
кінці кожного семестру на засіданнях кафедри та методичних семінарах (протоколи №7 від 05.02.21; №11 від 
02.07.2021 р). 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна освіта за ОП не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/  

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом вступників на навчання за ОП Геодезія, картографія та землеустрій для здобуття вищої освіти 
відбувається на конкурсній основі. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується 
відповідно до Правил прийому 

https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/2-uncategorised/198-pravila-prijomu-na-navchannya-do-kharkivskogo-
natsionalnogo-universitetu-miskogo-gospodarstva-imeni-o-m-beketova-u-2021-rotsi 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття 
ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних 
предметів, визначено в Додатку 4  Правил 
прийому (https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2021/dodatok_4_2021_5.pdf). За час реалізації ОП перелік 
конкурсних предметів корегувався згідно умов вступу відповідного року.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників. Всі нормативні документи знаходяться на офіційному сайті во вкладці 
"Нормативна база" (https://cutt.ly/eEx8G9z) 

Здобувачеві вищої освіти, який бере участь у програмі академічної мобільності, відповідний деканат готує 
академічну довідку, яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження з переліком вивчених 
навчальних дисциплін, обсягу дисципліни у кредитах. Здобувачі вищої освіти, що беруть участь у програмах 
академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають вивчати в ЗВО та погоджують їх і програму 
академічної мобільності з гарантом освітньої програми, завідувачем 

кафедри та деканом (директором ННІ). Перезарахування курсів відбувається за умови подання у встановлений строк 
відповідних документів, у тому числі академічної довідки (Transcript of Records) з повною інформацію про назву 
курсу, кількість кредитів, отриману оцінку тощо, яка видана іноземним ЗВО.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У разі виникнення питань визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, представники Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова керуються Положенням про організацію 
освітнього процесу та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників. Всі нормативні документи знаходяться на офіційному сайті во вкладці 
"Нормативна база" (https://cutt.ly/eEx8G9z)  

На ОП були випадки визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема: 

- визнання результатів навчання Конгу Кінгау та Хє Яісуі, отриманих у Хейлузянському Бауі аграрному університеті 
(Китайська народна республіка), при зарахуванні на 2 курс (4 семестр) на підставі згоди про академічні обміни між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Україна) та Хейлузянським Бауі аграрним університетом (Китайська народна республіка), 
Положення про реалізації права на академічну мобільність (http://surl.li/ajhlc); 

- визнання результатів навчання Зайкова Олександра, отриманих у Харківському національному університеті 

Сторінка 9



будівництва та архітектури, при зарахуванні на 2 курс (3 семестр) на підставі заяви здобувача, академічної довідки 
№1107, за наказом №931-03 від 08.08.2019 р.   

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Всі документи, що регламентують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є у вільному 
доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». На даний час діє Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 
інформальній освіті (https://cutt.ly/OEoJRND).  

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Звернень здобувачів щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час існування ОП не 
виникало. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню 
програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Викладання та навчання за кожним ОК включає форми (лекційні, лабораторні та практичні заняття, самостійне 
навчання, індивідуальні завдання, контрольні заходи, практику) та методи навчання (інтерактивні, дослідницькі, 
словесні, практичні, наочні, дискусійні, системного аналізу). Під час проведення занять викладачі віддають перевагу 
інтерактивним методам навчання, активно використовують мультимедійні засоби та програмне забезпечення. 
Навчальний матеріал подається за допомогою сучасних інформаційних засобів навчання – Портал дистанційного 
навчання Університету https://dl.kname.edu.ua/, Репозиторій Університету  https://eprints.kname.edu.ua/, а також 
шляхом створення відповідних команд у середовищі Microsoft Teams. 

У таблиці 3 Додатку наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Навчання і викладання за ОП здійснюється із урахуванням студентоцентрованого підходу. Здобувач є  
повноправним учасником освітнього процесу, думка та інтереси якого враховуються при організації 
освітньогопроцесу та реалізації ОП. Взаємовідносини між викладачами і здобувачами вибудовуються на основі 
взаємоповаги, діалогу і співпраці. Форми і методи навчання викладачі обирають відповідно до змісту освітніх 
компонент, орієнтуючись на сучасні інноваційні гнучкі методики та практики викладання. Реалізації 
студентоцентрованого підходу також відбувається у вигляді проведення індивідуальних консультацій викладачів, 
вибору тем курсових і кваліфікаційної роботи. Критерії та методи оцінювання доводяться 

заздалегідь для всіх видів робіт здобувача вищої освіти та контрольних заходів, передбачена процедура апеляції 
(Положення «Про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z ) 

Опитування, які були проведені серед здобувачів за результатами попередньго року навчання, показали, що загалом 
здобувачі задоволені методами навчання і викладання. (http://surl.li/airuk).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Для науково-педагогічних працівників забезпечується академічна свобода, яка полягає у самостійності та 
незалежності учасників освітнього процесу, здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань 
та інформації шляхом проведення наукових досліджень і використання їх результатів, вільного вибора методів 
навчання і викладання. Для обміну досвідом викладачів проводяться методичні семінари кафедри та факультету 
(http://surl.li/agzxc, http://surl.li/ahabj), що формалізують, вдосконалюють та забезпечують впровадження у освітній 
процес ініціативи викладачів. 

Принципи академічної свободи здобувачів – свободи отримання знання, забезпечуються можливістю: 

- здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів; 

- формувати індивідуальну траєкторію навчання, у т.ч. через програми академічної мобільності; 
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- обирати теми курсових та кваліфікаційних робіт; 

- вільно висловлювати власну думку щодо змісту освіти і організації освітнього процесу; 

- використовувати процедури зворотного зв’язку щодо змісту освіти і організації навчального процесу. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 

здобувачеві вищої освіти: 

– у профілі освітньої програми що є частиною Інформаційного пакету Університету  
http://surl.li/affbg; 

– в робочих програмах навчальних дисциплін  

– викладачем на першому занятті з дисципліни; 

– на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі на платформі Moodle Університету; 

– у методичних рекомендаціях до індивідуальних завдань та самостійної роботи; 

– у матеріалах для підготовки до поточного та підсумкового контролю. 

Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в графіку організації освітнього процесу, розкладі 
атестаційних тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в друкованому та 
електронному вигляді. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання є складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Базові знання та навички для проведення досліджень забезпечуються в ОК, таких як: «Геоінформаційні технології», 
«Основи моделювання складних систем», «Веб-ГІС» та «ГІС аналіз», а також шляхом залучення до участі у наукових 
дослідженнях. На ОП з певних освітніх компонентів передбачено виконання курсових проектів. Здобувачі вищої 
освіти залучаються до виконання студентських наукових робіт в рамках проведення олімпіад і конкурсів, публікацій 
результатів наукових досліджень, що дозволяє сформувати навички дослідницької діяльності, а саме вміння 
формувати науковий апарат дослідження, визначати протиріччя між фактичним станом проблеми та можливими 
варіантами її вирішення (вдосконалення), здійснювати теоретичний аналіз досліджуваної задачі, відбирати та 
систематизувати фактичний матеріал, працювати з науковими джерелами, оформляти й презентувати результати 
досліджень. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у наукових конференціях, які проводяться університетом 
та випусковою кафедрою. Під керівництвом викладачів кафедри за 2018-2021 р.р. опубліковано 134 тези доповідей 
студентів ОП на  щорічних Всеукраїнських студентських науково-технічних конференціях «Сталий розвиток міст», 
Науково-практична конференція, присвячена міжнародному дню геоінформаційних систем та Міжнародна науково-
практична конференція «Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи 
розвитку»  ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Студенти кафедри приймали участь у Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт. 2018 р. в рамках Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і гуманітарних наук прийняли участь 3 студента кафедри: керівник Масліій Л.О. -  студенти 
3 курсу Долбня В. та Коломійцев Д., керівник ас. Миронинко М.Л. - студент 3 курсу Завада І.,  2020 р.: керівник доц. 
Афанасьєв О.В. - студент 4 курсу Завада І., керівник доц. Доля К.В. - студент 3 курсу Радуль В.. 2021 р.: керівник доц. 
Воронков О.О. - студенти 3 курсу Байструк О., Данілюк А., Демочко І. та Попков В.. Викладачами кафедри велика 
увага приділяється керівництву самостійною роботою студентів та забезпеченню їх професійного зростання. У 
листопаді 2019 р. реалізовано міжнародний проект з підготовки студентів до участі у міжнародному конкурсі «Варна, 
спагеті, інженерінг» у м. Варна (Болгарія), де команда ХНУМГ імені О. М. Бекетова зайняла друге місце і отримала 
нагороду від Регіональної колегії в Варні при КІІП. С. Г. Нестеренко – учасник створення Стратегії розвитку 
Слобожанської та Солоницівської ОТГ. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів регламентує Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. Згідно з положенням оновлення робочих програм дисциплін відбувається щорічно. На кафедрі 
проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання. Під час їх проведення обговорюються 
питання оновлення освітніх компонент. 

Ознайомлення викладачів з сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі відбувається в результаті: 
систематичного підвищення кваліфікації, участі у Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях, зокрема: 
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доц. Пілічевою М.О. після стажування (Державна вища професійна школа м. Ниса, Польща. Стажування за темою 
«Дослідження освітніх підходів і прогресивних технологій при вивченні дисциплін зі спеціальності «Архітектура та 
планування міських територій». Наказ № 519-02 від 04.06.2019 р.) удосконалено зміст практичних занять з 
дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування Землі» за темою «Методи цифрової обробки і 
дешифрування даних дистанційного зондування Землі»; 

доц. Кобзаном С.М. після стажування (Приватне акціонерне товариство «Харківський центр науково-технічної та 
економічної інформації», підвищення кваліфікації за напрямом «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них». Посвідчення МФ №3167-ПК, 2018 р.) 
удосконалено зміст лекційного та практичного матеріалу з дисципліни «Нормативна грошова оцінка земель» за 
темою «Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів»; 

доц. Радзінською Ю.Б. після підвищення кваліфікації (Варненски Свободен Университет «Чорноризец Храбр». 
Підвищення кваліфікації за темою: «Матеріали і технології в будівництві та архітектурі», Наказ № 778-02 від 
04.09.2019 р.) удосконалено зміст лекційного та практичного матеріалу з дисципліни «Організація та управління 
геодезичним виробництвом» за темою «Управління виробництвом»; 

доц. Нестеренко С.Г. після стажування (ISMA The Universityof Applied Sciences (Riga, Latvia), «Theory and practice of 
scientific and pedagogical approaches in educational» 180 годин (6 кредитов ECTS) 2021 р. протокол №9 від 27.05.2021 
р.) вніс новітні підходи до викладання лекційного матеріалу з дисципліни «Електронні геодезичні матеріали». 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Організація академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього процесу регламентується положенням 
(http://surl.li/kqjy). Координація діяльності здійснюється відділом міжнародних зв’язків (https://ird.kname.edu.ua). 
Функціонують Україно-канадський культурноосвітній центр, Україно-польський культурно-освітній центр, 
Культурноосвітній центр «Інститут Конфуція», Чеський мовно-культурний центр, в рамках яких забезпечується 
поглиблена мовна підготовка здобувачів та викладачів, що сприяє інтернаціоналізації діяльності ЗВО. Викладачі 
приймають участь у міжнародних програмах і проектах, міжнародних науково-практичних конференціях, публікації 
статей у НМБ Scopus і Web of Science. У 2018 р. реалізовано проект міжнародної мобільності студентів між ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова та Хейлузянським Бауі аграрним університетом (КНР). У 2018 р. в рамках проекту відбувся обмін 
студентами ЗВО строком на 1 рік (Крамаренко О., Холодна Н.). 

Напрямками діяльності є також забезпечення активної участі університету в міжнародних освітніх та наукових 
програмах і проектах (Темпус, Erasmus+, Horizon 2020, Fulbright, DAAD та інших); міжнародних наукових 
конференціях, публікації в міжнародних виданнях, видання навчальних посібників англійською мовою та ін. 

Зокрема у 2020 р. проф. Мамонов К. та доц. Радзінська Ю. прийняли участь у проекті міжнародної мобільності 
«ERASMUS+» у Варненському вільному університеті «Чорнорізець Храбр» (Болгарія, м. Варна).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

На ОП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється під 
час практичних занять здобувачів вищої освіти та дає змогу систематично здійснювати перевірку рівня засвоєння 
теоретичних і практичних знань. На ОП застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів 
навчання: усне і письмове опитування (теоретичні питання, ситуаційні вправи, контрольні завдання тощо); 
тестування з використанням інформаційних технологій. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
здобувачів вищої освіти визначаються для кожного контрольного заходу, відображаються в робочій програмі, 
заздалегідь доводяться до здобувачів разом з питаннями для самопідготовки. Вони є чіткими, зрозумілими, 
доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого 
освітнього компонента та ОП в цілому. Модульний контроль це оцінювання знань, умінь та практичних навичок 
здобувачів вищої освіти, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, може проводитись у 
формі письмового опитування або тестування. Підсумковий контроль є оцінкою результатів навчання здобувачів на 
проміжних або заключному етапах навчання. Форми підсумкового контролю для дисциплін: екзамен, залік, 
диференційований залік. Формою атестації за ОП визначено публічний захист кваліфікаційної роботи. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються через своєчасне доведення до здобувачів вищої освіти інформації щодо термінів вивчення 
дисципліни, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Після зарахування здобувачам вищої освіти 
доводиться інформація щодо особливостей підготовки на відповідному рівні, зокрема щодо освітньої складової ОП, 
ведення індивідуальних планів роботи тощо.  
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Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог «Положення про 
організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z ). Форми підсумкового контролю для дисциплін – екзамен, 
залік, диференційований залік. Критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються для кожного 
контрольного заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів (на першому занятті та на консультаціях перед 
екзаменом). 

 Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, доступними, 
дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього 
компонента та ОП загалом. Правила проведення контрольних заходів, зокрема обов’язкова присутність двох 
викладачів, забезпечують об’єктивність оцінювання.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими положеннями: 

1. Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

2. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

3. Корпоративна інформаційна система (https://erp.kname.edu.ua) 

Всі документи є у вільному доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у 
рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/affcm ). Кожен викладач на першому занятті 
надає здобувачам вищої освіти інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, що закріплені у 
робочих програмах навчальних дисциплін та знаходяться у відкритому доступі на сайті кафедри. Також студенти 
мають можливість ознайомитись із формами контрольних заходів та критеріями оцінювання, що регламентовані 
Положенням про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова. Із критеріями оцінювання окремих 
видів контрольних заходів здобувач вищої освіти має змогу ознайомитися в навчально-методичних матеріалах, що 
розміщені у віртуальному освітньому середовищі на платформі Moodle. 

Перед екзаменами в терміни, визначені розкладом, обов’язково проводяться консультації, на яких обговорюються 
всі питання, що виникли у студентів під час підготовки, в тому числі щодо критеріїв оцінювання. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів вищої освіти ОП «Геодезія, картографія та землеустрій» відповідно до Стандарту вищої освіти 
України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 
«Архітектура та будівництво» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи у вигляді проєкту з 
пояснювальною запискою.  

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної прикладної задачі у сфері геодезії та землеустрою із 
застосуванням сучасних теорій, методів, технологій та обладнання. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на 
ознаки академічного плагіату перед захистом, який  відбувається публічно. Строк і тривалість проведення атестації 
здобувачів визначається графіком освітнього процесу та регулюються нормативно-правовими документами 
університету. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 
висвітлюється в корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua ). Строк і тривалість проведення 
контрольних заходів визначається графіком навчального процесу. Всі документи є у вільному доступі для всіх 

учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm ). Форма проведення контрольних заходів визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни. Оцінювання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною 
шкалою. Результати контролю доводяться до відома здобувачів вищої освіти. Процедура оприлюднення 
контрольних заходів проводиться викладачами на першому занятті. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі 
та обов’язковій присутності не менше двох викладачів, відкритістю інформації про умови проведення контрольних 
заходів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності 
та кількості завдань, єдиних критеріїв оцінювання, тривалістю контрольних заходів, механізмів підрахунку 

результатів, тощо. 
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Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване 
пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до декана 
факультету/директора інституту. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначають порядок 
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Для вирішення спірних питань і розгляду 
апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить декан факультету, завідувач кафедри, викладач, 
представник студентського сенату. Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту 

інтересів при реалізації даної ОП не було

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/eEx8G9z) здобувачеві вищої освіти, який не 
з’явився на підсумковий семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними 
документами, наказом ректора може бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за 
індивідуальним графіком. Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю 
отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної 
причини, надається можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. 
Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі 
види робіт, передбачених програмою з цієї дисципліни. Повторного проходження контрольних заходів на ОП не 
було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/eEx8G9z) забезпечує право здобувача вищої освіти на 
оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів. 

 Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час семестрового підсумкового контролю, 
має право звернутися із заявою про апеляцію на ім’я ректора в триденний термін. Апеляція має бути розглянута на 
засіданні апеляційної комісії, яка створюється наказом ректора зі встановленням дати проведення засідання 
апеляційної комісії, в шести денний термін з моменту подачі заяви. 

 Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОП не було. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В ХНУМГ імені О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова; Кодекс честі Університету; Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Положення про комісію з питань етики та 

академічної доброчесності; Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Наказ 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. «Щодо організації запобігання та виявлення академічного 
плагіату на базі інформаційної системи «Unplag»; Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01 від 12.05.2017 р. 
«Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану запровадження в 
Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та 

правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу». Всі документи є у вільному доступі для всіх 
учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm ).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності?

З 2017 року ЗВО виконує перевірку робіт в інформаційній системі Unplug (Unichek) за угодою з ТОВ «Антиплагіат». 
Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту представлення робіт в базі відповідно 
до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що захищалися в поточному році. Відповідальний 
на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній системі «Unplag.com» і надає звіт по результатам 
перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на кафедрі за встановленою формою. Кожна кафедра 
зберігає всі перевірені завантажені роботи з моменту, як договір на надання послуг перевірки вступив в дію. 
Кожного наступного року база розширюється і застосовується для перевірки кваліфікаційних робіт поточного року. 
НН ІПКВК та кафедрами проводиться моніторинг обізнаності здобувачів вищої освіти з поняттям академічної 
доброчесності. Для координації роботи відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт, а також для 
оперативного поширення інформації щодо питань академічної доброчесності (семінарів, конференцій) створена 
група в Teams. На web-порталі університету систематично проводиться опитування студентів, в тому числі з питань 
академічної доброчесності. Згідно з Наказом №187-01 від 25.05.2021 р. «Про опитування студентів щодо викладання 
дисциплін другого семестру 2020 – 2021 н.р.» проводиться опитування з метою забезпечення студентоцентрованого 
підходу та забезпечення зворотнього зв’язку. 

Сторінка 14



Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова серед здобувачів вищої освіти популяризуються принципи академічної доброчесності. 
Задля цього проводяться комплексні профілактичні заходи. Кодексом честі Університету (http://surl.li/krya) 
визначено, що дотримання студентами Університету моральних і правових норм академічної доброчесності 
забезпечує Комісія з питань етики та академічної чесності в складі, яка підтримує та застосовує стандарти 
академічної доброчесності, створює і впроваджує освітнє програмне забезпечення, спрямоване на підвищення 
академічної доброчесності, а також консультує студентів з питань академічної доброчесності. Також викладачами 
кафедри проводяться профілактичні бесіди з питань необхідності розвитку творчого підходу здобувачів вищої 
освіти, недопущення академічної недоброчесності та плагіату. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійно діючу комісію з питань етики та 
академічної доброчесності (http://surl.li/kryb). За порушення академічної доброчесності Кодексом честі Університету 
(http://surl.li/krya) та Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності (http://surl.li/kryb) 
передбачено притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників університету до одного або декількох видів 
академічної відповідальності.  На ОП не встановлено випадків порушень академічної доброчесності. 

Порушення академічної доброчесності може бути підставою для відрахування здобувача вищої освіти. При 
виявленні випадків порушення академічної доброчесності: під час виконання навчальних завдань (у тому числі 
курсових та кваліфікаційних робіт), завдання повертається здобувачеві вищої освіти на доопрацювання; під час 
контрольних заходів, здобувачеві призначається повторний захід; на етапі підготовки кваліфікаційної роботи 
встановлення факту плагіату є підставою до недопущення здобувача до захисту з подальшим відрахуванням. 
Наприклад, на засіданні кафедри (Протокол №4 від 19.11.2020 р.) розглянуто питання щодо порушень академічної 
доброчесності студентами 2 курсу ОП бакалаврського рівня спеціальності "193 Геодезія та землеустрій" при 
опануванні ОК «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

На кафедрі та в Університеті в цілому розроблено ефективну систему відбору викладачів. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі згідно «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/tnji).  

Під час конкурсного добору викладачів ОП розглядаються такі критерії відбору:  

1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою. 

2. Спеціальність захисту дисертації. 

3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання. 

4. Кількість і якість показників активності викладача.  

5. Рівень публікаційної активності. 

6. Soft skills (соціальні навички).  

7. Наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації.  

Обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри, що оформлюється протоколом (протокол 
засідання кафедри №9 від 27.05.2021 р. – обговорення кандидатур Пенькова В. О., Штерндока Е. С., Кобзана С. М., 
Долі К. В.). Предметом обговорення можуть бути: звіт про роботу за попередній період, аналіз проведених відкритих 
(пробних) лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної роботи тощо. 

Претенденти на вакантні посади НПП обираются за конкурсом шляхом таємного голосування на засіданні Вченої 
ради навчально-наукового інституту або Вченої ради ХНУМГ                           ім. О. М. Бекетова (залежно від посади). 

Детальна інформація про викладачів на ОП наведена в Таблиці 2. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в ЗВО відбувається у такий засіб:  
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- залучення до участі у екзаменаційних комісіях (Директор ТОВ НВП «НАВІГАЦІЙНО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЦЕНТР» 
Горб О. І.);  

- залучення до викладання за сумісництвом або за погодинною оплатою (Директор ТОВ «Інститут планування 
територій» Кондратюк І.В.; директор ТОВ «ГІСАПР» Фролов В. О., директор ТОВ «ХАРКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 
АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ» Кобзан С. М., директор ТОВ "ГІС Консалтинг" Штерндок Е. С.);  

- зустрічі із студентами, проведення відкритих лекцій або майстер-класів на безоплатній основі;  

- керівництво практиками від виробництва;  

- рецензування ОП, кваліфікаційних робіт. 

Наприклад, 02.02.2021 року у дистанційній формі відбулась зустріч з експертом-оцінювачем будівельного 
підприємства «Строй-Сіті» Гузенко І. В. http://surl.li/agvwr 

6 лютого 2020 року студенти та викладачі відвідали будівельні майданчики однієї з найбільших українських 
будівельних компаній Трест Житлобуд- 1. http://surl.li/agvws 

28.01.2021 року у дистанційній формі за допомогою програмного забезпечення Zoom відбулась зустріч викладачів 
Будівельного факультету ХНУМГ імені О. М. Бекетова з головою правління Європейського інституту нерухомості, 
управителем різних об’єднань співвласників у м. Краків Яцеком Колібським (м. Краків, Польща). http://surl.li/agvwt

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Реалізація освітнього процесу для даної ОП відбувається у тісній співпраці з потенційними роботодавцями, а саме: 

– залучення фахівців до роботи за сумісництвом к.т.н., доц. Кобзан С. М. (ТОВ Харківська інвестиційна агенція 
нерухомості. Директор), ас. Кондратюк І. В. (ТОВ "Інститут планування територій". Директор), ас. Фролов В. О. (ТОВ 
"ГІСАПР". Директор), к.т.н., ст. викладач Штерндок Е. С. (ТОВ "ГІС Консалтинг". Директор) 

Викладачі ОП мають потужний досвід практичної професійної діяльності.  

Професор Мамонов К. А. – дійсний член Академії будівництва України (2015), Академії наук вищої освіти України 
(2018), академік Національної академії наук вищої освіти України (2018), член-кореспондент Інженерної академії 
України (2014), нагороджений орденом «Науковець року 2020».  

Професор Шипулін В. Д. – Почесне звання «Заслужений працівник вищої школи Української РСР» (1980 р.), 
Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2017р.), Грамота Харківського обласного комітету працівників освіти 1971 р.), 
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.), Почесна грамота Харківської міської ради (2013 р.), 
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2016 р.), Почесна грамота 
Харківської обласної державної адміністрації (2020 р.). 

Професор Метешкін К. О. – нагороджений нагрудним почесним знаком асоціації приватних ЗВО «За розбудову 
освіти» (2008 р.); нагороджений срібною медаллю Академії будівництва України (2015). 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників яка регламентується Положенням про підвищення квалiфiкації та стажування 
науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnk l). Моніторинг та стимулювання рівня 
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів (http://surl.li/tnkp ). Мають місце курси 
підготовки викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська) в 
Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари та курси Наукової бібліотеки  зокрема щодо 
роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. Університет співпрацює з іншими організаціями 
щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації викладачів.  

Приклади: 23.04.2020 року Нестеренко С. Г. відкрита лекція з дисципліни «Електронні геодезичні прилади» для 
студентів другого курсу у дистанційному форматі http://surl.li/agzxi; 10 вересня 2020 року під керівництвом проф. 
Метешкіна К. О. пройшов науково-методичний семінар «Комплексний практикум систематизації знань в умовах 
діджиталізації» http://surl.li/agzxc; З 28.09.2020 по 02.10.2020 р. декан будівельного факультету, д. е. н., проф. 
Мамонов К. А. та доцент к.т.н., доц. Радзінська Ю. Б. прийняли участь у проекті міжнародної мобільності 
«ERASMUS+» у Варненському вільному університеті «Чорнорізець Храбр» (Болгарія) http://surl.li/agzxd.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Два рази на рік в університеті проходить рейтингування НПП та кафедр Університету. За перші місця в 
університетському рейтингу НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери рейтингу серед 
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кафедр отримують додаткові фінансові ресурси на розвиток.  

З метою стимулювання наукової активності, в університеті запроваджено преміювання за  досягнення високого 
рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (http://surl.li/tnla ) 

НПП, за рішенням Вченої ради університету, може бути присвоєно почесне звання: 

– «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність; 

– «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної 
діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців. 

У 2018-2021 рр. було нагороджено: Нестеренка С. Г. – грамотами Харківської Міської Ради, Департаменту житлово-
комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА; Мамонова К. А. – грамотами Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відзнакою 
Харківської обласної ради, орденом «Науковець року 2020», Радзінську Ю. Б. – грамотою Харківської Міської Ради; 
Метешкіна К. О. – грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської Міської Ради; Шипуліна В. Д. – 
почесною грамотою ХОДА. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується:  

– обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним 
програмним забезпеченням (Microsoft Office 365, («ArcGIS», QGIS версія 3.16.4, «AutoCAD», «Digitals Professional», 
«НОМАТИВ+»), доступом до наукових та навчальних лабораторій для проведення досліджень (Таблиця 1); 

− наявністю сучасного обладнання для виконання геодезичних робіт;  

– системою дистанційного навчання Moodle https://dl.kname.edu.ua /; 

– цифровим репозиторієм ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://eprints.kname.edu.ua/      

– системою перевірки на ознаки плагіату Unichek;  

– навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів;  

– наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування); 

– вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier (діє річний доступ з 1 січня по 31 грудня 2021 року). На платформі 
ScienceDirect надається доступ до 39 тис. електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect та до колекції 
2088 електронних монографій 2019-2020 рр. видання https://library.kname.edu.ua. 

Відомості щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх компонентів програми наведені в 
Таблиці 1.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова спрямоване на максимальне задоволення потреб та інтересів 
здобувачів освіти. Університет забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури 
(аудиторний та лабораторний фонд, наукова бібліотека, читальні та спортивні зали, гуртожиток) та інформаційних 
ресурсів (ліцензії Office 365 для здобувачів, корпоративна інформаційна система, ситема дистанційного навчання 
Moodle тощо). Виявлення  потреб та інтересів здобувачів вищої освіти забезпечується системою зворотнього зв’язку 
зі здобувачами освіти, елементами якої є: 

– моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності (http://surl.li/krmx ), 

– застосування в освітньому процесі студентсько-центрованого підходу, моніторинг їх очікувань від навчання, 
сприятливої атмосфери на кафедрі тощо. 
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Студентська профспілка надає здобувачам вищої освіти захист прав та інтересів у відносинах з адміністрацією, 
викладачами, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та 
відпочинок; можливість працевлаштування; організовує безліч цікавих конкурсів, фестивалів, концертів, 
спортивних та інтелектуальних турнірів і змагань. 

Важливу роль відіграють Студентський сенат, який проводить багатовекторну діяльність з незмінною кінцевою 
метою – забезпечити студентам сприятливі умови для навчання, проживання у гуртожитках, дозвілля, особистісного 
гармонійного розвитку. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом 
заходів, який включає: 

– підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, 
гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації; 

– профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі 
організації позанавчальних заходів;  

– системною роботою з популяризації здорового способу життя (https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam );   

– системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації  

(https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/? tab=album&album_id=2165995530143008 );  

– організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В університеті забезпечується всебічна підтримка здобувачів освіти, яка в залежності від мети та спрямування 
забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, відповідальними та посадовими особами. 
Зокрема, інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти 
забезпечується на рівні випускової кафедри та інститутом/деканатом, Науковою бібліотекою 
(https://library.kname.edu.ua ), Центру Міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua ) та Університету.   

Кафедрою регулярно проводяться організаційно-інформаційні зустрічі зі здобувачами ОП щодо складання 
індивідуальних планів; атестації; процедури звітування; академічної доброчесності; академічної мобільності тощо.  

Первинна профспілкова організацією здійснюють соціальну підтримку здобувачів.  

З метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 
гендерних підходів в освітній процес створено Гендерний центр (https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-tsentra 
). За результатами опитування (http://surl.li/airuk), здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті. Водночас, пропозиції та 
зауваження, висловлені здобувачами освіти враховуються у подальшій діяльності Університету.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо 
такі були)

В університеті розроблено проєкт «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд ДБН 
В.2.2-40:2018». Згідно з графіком реалізації проєкту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було 
реалізовано: систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні показчики та 
візуальні елементи доступності (піктограми, інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та 
дублюючим шрифтом Брайля); вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів, 
вхідний тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та 
тактильними смугами; у центральному корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол відповідно до норм (встановлені 
попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; облаштовано 
санітарний вузол для людей з інвалідністю.   

З метою забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в 
університеті затверджено відповідний Порядок супроводу.  

У 2021 році продовжується робота з адаптації університету, за планом: адаптація аудиторій центрального корпусу, 
реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та спрямовуючих тактильних індикаторів та 
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смуг.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів, розміщених на сторінці «Публічна інформація» сайту 
університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb ), Антикорупційною програмою (http://surl.li/tnzp ). В Університеті реалізована чітка та доступна 
політика вирішення конфліктних ситуацій. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу 
моральних і правових норм, в Університеті створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності 
(наказ №05-01 від 19.01.2021 р.). Комісія отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язані з дискримінацією, 
сексуальними домаганнями. В Антикорупційній програмі Університету задекларовані чіткі правила та принципи 
нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. В Університеті на засадах консультативно-дорадчого органу 
працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів корупційних дій. Для повідомлення про 
факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на 
офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 
Впродовж періоду реалізації освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП 
регламентуються «Положенням про освітні програми» (http://surl.li/afeec) Участь членів груп забезпечення 
спеціальностей у процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує  «Положення про групу 
забезпечення спеціальності та гаранта освітної програми»2021 (http://surl.li/afeen).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Моніторинг та періодичний перегляд ОП у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувається згідно із визначеними 
процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Перегляд ОП відбувається щорічно. Гарант освітньої 
програми готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на основі аналізу поточного стану ринку 
праці, результатів обговорення концептів бакалаврської підготовки академічною спільнотою, професійного 
спілкування з роботодавцями щодо компетентностей випускників та визначення змісту вищої освіти та анкетування 
здобувачів вищої освіти, вивчення змін в законодавстві в галузі вищої освіти. Мотивований висновок розглядається 
на засіданні кафедри (протоколи засідань кафедри №1 від 29.08.2019, № 1 від 26.08.2020) та передається до 
навчально-методичного відділу. За результатами перегляду приймається рішення щодо вдосконалення ОП: зміни на 
рівні ОП (назва і обсяг ОК, ПРН, перегляд матриці) або змістовні зміни у освітніх компонентах  (на рівні робочої 
програми: додавання/вилучення теми, розділу, завдання, корегування результату навчання за дисципліною). 
Основними критеріями для перегляду освітніх програм є: рівень задоволеності студентів, випускників; рівень участі 
роботодавців у їх розробленні та внесенні змін, показник працевлаштування випускників. Оновлення 
відображаються у відповідних структурних елементах ОП. Для удосконалення ОП здійснюється постійний 

моніторинг галузевого та регіонального ринку праці та освітніх послуг. Через залучення роботодавців, опитування 
випускників формуються вимоги щодо компетентностей випускників та визначення змісту ОП.   

У випадку змін у ОП, розробляється нова редакція ОП, розміщується на сайті для громадського обговорення та 
затверджується в установленому порядку. Якщо ОП не потребує суттєвої трансформації, то зміни вносяться на рівні 
окремих освітніх компонентів (http://surl.li/myag). 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Періодичний зворотній зв’язок зі студентами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП 
Геодезія та землеустрій. Протягом навчання студенти активно беруть участь у опитуваннях, результати яких 
обговорюються на засіданнях кафедри  та практично впливають на зміст навчання і викладання. 

Механізмами залучення здобувачів освіти до перегляду ОП є наступні форми зворотного зв’язку:  

- зворотній зв'язок з викладачами дисциплін під час реалізації ОП;  
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- зустрічі здобувачів освіти з завідувачем кафедри та гарантом ОП;  

- опитування здобувачів освіти щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів;  

- організація зворотного зв’язку на сайті кафедри (вкладинка “студентам”) 

- проведення анкетування, усного опитування. 

http://surl.li/agsrx 

За результатами останнього перегляду ОП  уточнене формулювання загальних та фахових компетенцій, визначених 
закладом вищої освіти. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентський сенат безпосередньо бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, що  
забезпечується їх присутністю у складі Вченій раді Університету, інститутів та факультетів, формуванням  
рекомендацій за результатами опитувань. 
Представники органів студентського самоврядування залучаються до обговорення нормативно-методичних  
документів організації освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і пропозицій студентів щодо організації   
та поліпшення освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх інтересів адміністрацією Університету. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Протягом усього навчання студенти та викладачі кафедри регулярно спілкуються з роботодавцями на зустрічах та 
загально-університетських заходах: ярмарки вакансій, GIS-Day http://surl.li/agsus; компаніями-партнерами, а саме 
«Навігаційно-геодезичний центр». 

Крім того, доцент  випускової кафедри Кобзан С. М. є членом асоціації фахівців нерухомості України (АФНУ) та 
асистент кафедри Штерндок Е. С. є членом Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське 
товариство оцінювачів». 

Участь у розширених засіданнях кафедр, методичних семінарах, конференціях, круглих столах. (протокол №4 від 
19.11.2020, протокол № 8 від 15.04.2021, http://surl.li/ahabj, http://surl.li/ahabk, http://surl.li/agvwt, 
http://surl.li/agzxc, http://surl.li/agzxd, http://surl.li/agvws).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Кафедра має практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування 
випускників ОП Геодезія та землеустрій. Після випуску кафедра відслідковує кар’єрний шлях випускників через їх 
контакти з керівниками кваліфікаційних робіт. Інформація використовується для вивчення потреби в кадрах, 
розширення переліку підприємств і організацій для співпраці, одержання даних щодо посадових обов’язків, 
розширення кола 

організацій для працевлаштування випускників. Важливим елементом даної системи зворотного зв’язку з 
випускниками є Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова 
(http://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_pro_robochi_ta_doradchi_organy/Statut_gromadskoi_organiz_Aso
ciac_vipuskn_stud_i_dr_hnumg.pdf). Асоціація здійснює діяльність у таких 

напрямах: ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення зв'язку з випускниками, 
проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет тощо. http://surl.li/agsyo.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості, зокрема відвідування сектором моніторінгу НМВ 
лекційних та практичних занять, суттєвих недоліків не виявлено. Під час регулярних обговорень на засіданнях 
кафедри було визначено, що для більш глибокого вивчення дисциплін ОП слід частіше, а у перспективі завжди, 
використовувати презентаційні методи подання теоретичного матеріалу, розробити дистанційні курси для 
підтримки всіх освітніх компонент програми, розширювати залучення спеціалістів-практиків до навчального 
процесу, проводити регулярне анкетування та контроль залишкових знань здобувачів вищої освіти. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
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акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація є первинною. На цей час результати зауваження акредитації за іншими ОП враховані для 
удосконалення освітньої діяльності в Університеті. 

Результати акредитацій у 2019-2020 н.р. обговорювалися на засіданні ВР Університету № 12 від 01.07.2020, було 
схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 209-01 від 
15.07.2020).  

На цей час виконано такі  рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП:  

- для ОП на другому рівні запроваджено формування вибіркової частини у формі переліку через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова №256-01 від 08.09.2020 «Про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 навчальному році») 
згідно рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за 
ОП «Розумний транспорт і логістика для міст»;  

- формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів розширено за рахунок вибору однієї дисципліни з 
каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти - рекомендації ГЕР ОП 
«Комп’ютерні науки»;  

- набули чинності нові форми робочих програм (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №178-01 від 23.06.2020 «Про нову 
редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Розумний транспорт і 
логістика для міст»;  

- набули чинності нові вимоги до навчальних планів  (Наказ №416-01 від 24 грудня)  і графіку навчального процесу 
за третім освітньо-науковим рівнем (Наказ №77-01 від 1 березня 2021 р.), складені з урахуванням рекомендацій за 2 
Критерієм «Структура та зміст освітньої програми»  ЕГ і ГЕР  ОП «Комп’ютерні науки»;  

- на виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» розроблено нове Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії  (рішення Вченої ради Університету від 27.08.2020) 
(https://cutt.ly/ibVXIYb) ;  

- враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» і 
розміщено на web-сайті для публічного доступу Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://cutt.ly/ubVVDzZ);  

- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
введено в дію наказом ректора №407-01 від 23.12.2021 - рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР 
за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і ГЕР за ОП «Нафтогазова 
інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології», ЕГ і ГЕР ОП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка».

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у   
розробці освітніх програм, обговоренні змісту освітньої програми та окремих освітніх компонентів на засіданнях і 
методичних семінарах кафедри (протоколи №7 від 05.02.21; №11 від 02.07.2021 р), Науково-методичної ради змісту 
освітньої програми та окремих освітніх компонентів.  

Приклад: круглі столи http://surl.li/ahabm - обговорювались питання формату електронного документу 
комплексного плану просторового розвитку, генерального плану населеного пункту, детального плану території; 
нової методики проведення нормативної грошової оцінки; необхідності оновлення нормативної бази в галузі 
інженерних вишукувань. Крім того в ході роботи засідання були оговорені шляхи розвитку, удосконалення та 
модернізації освітніх програм навчання  бакалаврів, магістрів та аспірантів спеціальності 193 «Геодезія та 
землеустрій» (залучено провідні фахівці галузі - Палеха Ю. М., Удовиченко О.С., Гопцій Д.О., Горковчук Ю.В., 
Тимошевський В.В.), http://surl.li/agzxc - обговорені основні процедури впровадження цифрових технологій в 
навчальний процес на основі моделювання та актуалізації професійних знань студентів та формування викладачами 
моделей дисциплін. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (в межах їх повноважень) покладається 
на керівників та підрозділи Університету:  

Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету, затвердження процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти.  

Перший проректор: організація освітнього процесу.  
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Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики та затвердження 
процедур ВСЗЯО.  

Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, ОП, переліку вибіркових ОК.  

Науково-технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науково-дослідної роботи.   

ННІ ПКВК: аналіз та погодження ОП, контроль виконання індивідуальних планів ОП, опитування, контроль 
дотримання академічної доброчесності.  

Кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування, робота зі стейкхолдерами, контроль дотримання 
академічної доброчесності.  

Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації, моніторинг та контроль якості 
освітньої діяльності.  

Інформаційно-обчислювальний центр: Корпоративна інформаційна система, бібліотечні та інші інформаційні 
ресурси, рейтинги.  

Центр міжнародної діяльності та освіти: міжнародна співпраця, академічна мобільність.  

Приймальна комісія: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів.  

Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених.  

Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,  http://surl.li/afeeq    

– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова   

http://surl.li/mvlc  

– Положення про організацію освітнього процесу: http://surl.li/kqjz 

Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база» http://surl.li/afeez.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Адреса веб-сторінки  http://surl.li/afefd 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Адреса веб-сторінки 
https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-2021-r

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:  

- узгодженість ОП з вимогами ринку праці та потребами здобувачів; 

- використання сучасних геоінформаційних технологій;  

- практико-орієнтована організація навчання;  
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- співпраця з міжнародними ЗВО. 

Слабкі сторони ОП:  

- недостатнє поширення баз практик за регіонами.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП упродовж найближчих років є:  

- поширення практики застосування академічної мобільності здобувачів ОП і викладачів в університетах України та 
Європейського союзу;  

- розширення баз практик; 

- удосконалення компонент ОП у циклах професійної підготовки шляхом врахування пропозицій стейкхолдерів, 
зокрема студентів, випускників і роботодавців, у питанні планування територій; 

- розширення переліку вибіркових компонент ОП;  

- удосконалення форм і методів навчання та викладання із застосуванням інноваційних технологій; 

- розширення практики впровадження заходів і визнання результатів неформальної освіти в освітньому процесі.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 11.10.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Геоінформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

РП_ГеоинфТехн_20
21_2022_Евдокимо

в.pdf

e2dAfnR+eCeY54Cq
MDr91oEG5mZ4mpi

WOhTSyiFdhrA=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем, землеустрою та 
кадастру» кафедри земельного 
адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (6 од.); 

− ПК R-Line, процесор Intel 
Celeron 6540 (7 од.). 

Програмне забезпечення: 

− ArcCIS 10.5 (13 од., ліцензія на 
програмну продукцію Esri від 
31.10.2016 року); 

− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 

− ліцензійна ОС Microsoft 
Windows 10 Professional з 
підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі з 
доменною організацією (13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Землеустрій навчальна 
дисципліна

РПЗемлеустрій2021
_2022.pdf

JKNpArahwVFXr9m
5zpyfRy2dwssrYqFsh

FQPfRjn0bw=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем, землеустрою та 
кадастру» кафедри земельного 
адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (6 од.). 

− ПК R-Line, процесор Intel 
Celeron 6540 (7 од.). 

Програмне забезпечення: 

− ArcCIS 10.5 (13 од., ліцензія на 
програмну продукцію Esri від 
31.10.2016 року); 

− Digitals Professional (10 од.,− 
мережева ліцензія, 3 од., − 
окремих ліцензій), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 



− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 

− «Норматив+» (мережева 
ліцензія 10 од., від 2014 р.); 

− ліцензійна ОС Microsoft 
Windows 10 Professional з 
підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі з 
доменною організацією (13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.)

Курсова робота 
«Землеустрій»

курсова робота 
(проект)

РП_Землеустрій_К
П2021_2022.pdf

OBiJjzzlUZfc85+hqZ
LmA+pjy9bQ9Bb2Kv

ldaXZClhU=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем, землеустрою та 
кадастру» кафедри земельного 
адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (6 од.); 

− ПК R-Line, процесор Intel 
Celeron 6540 (7 од.). 

Програмне забезпечення: 

− ArcCIS 10.5 (13 од., ліцензія на 
програмну продукцію Esri від 
31.10.2016 року); 

− Digitals Professional (10 од.,- 
мережева ліцензія, 3 од., - 
окремих ліцензій), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 

− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 

− AutoCAD 2018 (13 од., 
студентська версія, за договором 
між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Autodesk ) 

− ліцензійна ОС Microsoft 
Windows 10 Professional з 
підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі з 
доменною організацією (13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.).

ГІС-аналіз навчальна 
дисципліна

РП ГІС-
аналіз_Шипулин20

21_2022курс3.pdf

gqBtgT0HKgG2D0g7
N14mkPm8TRzP4UA

10PUG7IWqGms=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем та дистанційного 
зондування Землі» кафедри 
земельного адміністрування та 



геоінформаційних систем . 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор Intel 
Core i3-9320 4/4 3.7GHz 8MB OEM 
LGA1151 (10 од.);  

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (3 од.); 

− стаціонарний проектор 
"OVERMAX 3.1" (1 од.); 

− проекційний екран Redleaf SGM-
4304 4:3, 2.44*183 для 
мультимедійних презентацій 
(1 од.). 

Програмне забезпечення: 

− ArcCIS 10.5 (13 од., ліцензія на 
програмну продукцію Esri від 
31.10.2016 року); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Навчальна практика з 
геодезії ІІ 

практика РПнавчПрактика2
курсу 2021-2022.pdf

jcQCMMe0YZAYaAX
wMzia1Hz7h44nvCOi

1CrKZy9myuI=

Обладнання та устаткування: 

− теодоліт 4Т30П, 8 шт.; 

− теодоліт Т5K, 5 шт.; 

− теодоліт 2Т5К, 10 шт.; 

− нівелір «South» NL-32, 10 шт.; 

− тахометр «South» NTS-352R, 3 
шт.; 

− тахеометр «Leica» TS06 plus 5" 
R500, 1 шт.; 

− тахеометр «Leica» ТС 407, 1 
шт., 

− рейки нівелірні РН-3, 20 шт., 
(суцільні) 

− лінійка Женевська, 2 шт.; 

− метр контрольний, 1 шт.; 

− метр нормальний, 1 шт.; 

− метр взірцевий, 1 шт. 

Програмне забезпечення: 

− Digitals Professional, ТОВ 
«Є.П.С» договір №252 від 
04.03.2019 року з підтримкою 
оновлення на 5 років; 

− AutoCAD 2018 (студентська 
версія, за договором між ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова та Autodesk ) 

− офісний пакет Microsoft Office 
2016 (за договором між ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова та Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.).

Виробнича практика практика РПВиробнПрактик
а3курсу 

2021_2022.pdf

yWN4OkVDu5maecc
HzvfpFvK3fpigLwq2

5S1B2s/iONI=

Не потребує



Основи земельно-
кадастрових робіт

навчальна 
дисципліна

РПД_ОЗКР_2021-
2022_денна.pdf

k7qFpcdfnkGaGUPjd
jzDJ1N+6ZdF9jSf+W

HtC1moWfY=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем та дистанційного 
зондування Землі» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор Intel 
Core i3-9320 4/4 3.7GHz 8MB OEM 
LGA1151 (10 од.);  

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (3 од.); 

− проектор "OVERMAX 3.1" 
(1 од.); 

− проекційний екран Redleaf SGM-
4304 4:3, 2.44*183 для 
мультимедійних презентацій 
(1 од.). 

Програмне забезпечення: 

− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 

− Digitals Professional (10 од.,− 
мережева ліцензія, 3 од., − 
окремих ліцензій), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 

− AutoCAD 2018 (13 од., 
студентська версія, за договором 
між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Autodesk ) 

− ОС Microsoft Windows 10 
Professional з підтримкою роботи 
у локальній обчислювальній 
мережі з доменною організацією 
(13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Office 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Дистанційне 
зондування землі

навчальна 
дисципліна

РПД_ДЗЗ_2021-
2022_денна.pdf

Yvnwqo/XD4okH1Yh
7Q0Va8UOfMXBDQ
Z56RrAKyX4qfM=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем та дистанційного 
зондування Землі» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор Intel 
Core i3-9320 4/4 3.7GHz 8MB OEM 
LGA1151 (10 од.);  

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (3 од.); 

− проектор "OVERMAX 3.1" 
(1 од.); 

− проекційний екран Redleaf SGM-
4304 4:3, 2.44*183 для 
мультимедійних презентацій 



(1 од.). 

Програмне забезпечення: 

− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 

− Digitals Professional (10 од.,− 
мережева ліцензія, 3 од., − 
окремих ліцензій), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 

− AutoCAD 2018 (13 од., 
студентська версія, за договором 
між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Autodesk ) 

− ОС Microsoft Windows 10 
Professional з підтримкою роботи 
у локальній обчислювальній 
мережі з доменною організацією 
(13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Office 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Супутникова геодезія 
та сферична 
астрономія

навчальна 
дисципліна

РП_СПУТН2021_20
22ДваЗМ.pdf

2MTlZmAJem/Ai8M
VDUPq1K47oBes9qq

dxOoLG/583V4=

1. Спеціалізована навчальна 
лабораторія «Лабораторія 
геодезії та картографії» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− комплект GNSS-приймачів 
«South» S82T, 1 шт; 

− комплект GPS-приймача EPS 
Pak-11B, 1 шт.; 

− комплект GNSS-приймача 
«Leica» Zeno 20, 1 шт. 

2. Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем, землеустрою та 
кадастру» кафедри земельного 
адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (6 од.); 

− ПК R-Line, процесор Intel 
Celeron 6540 (7 од.). 

Програмне забезпечення: 

− Digitals Professional (10 од.,− 
мережева ліцензія, 3 од., − 
окремих ліцензій), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 

− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 



− ліцензійна ОС Microsoft 
Windows 10 Professional з 
підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі з 
доменною організацією (13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Організація та 
управління 
геодезичним 
виробництвом

навчальна 
дисципліна

РП_ОУГВ2021_202
2.pdf

3vwSEzjSC7z5xS0R
WWUiXLcPin18Gsg

N0igoYkUNCxg=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія оцінки землі та 
нерухомого майна», кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК R-Line, Intel Celeron 6540/F, 
7 шт.; 

− ПК R-line, Pentium 4511 2.8, 6 
шт. 

Програмне забезпечення: 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (7 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
фірмою Microsoft); 

− офісний пакет LibreOffice (6 од., 
за договором між ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова та Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

РП ОНД 
2021мущинс.pdf

Acz1+A5vcr9+zXkJH
JyvBnevpUPCr0PE5

XOvZ573ZaQ=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія оцінки землі і 
нерухомого майна», кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК R-Line, Intel Celeron 6540/F, 
7 шт.; 

− ПК R-line, Pentium 4511 2.8, 6 
шт. 

Програмне забезпечення: 

− Digitals Professional (7 од.,- 
мережева ліцензія), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (7 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
фірмою Microsoft); 

− офісний пакет LibreOffice (6 од., 
за договором ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова); 

− Інтернет (13 од.). 

Курсовий проект 
"Картографія"

курсова робота 
(проект)

РП_Картографія_
КП2021_2022курс4.

pdf

HM90C0lc+st84xH4
a3eJG9m3aAJm1hhc

JSUPSayCAcE=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем, землеустрою та 



кадастру» кафедри земельного 
адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (6 од.); 

− ПК R-Line, процесор Intel 
Celeron 6540 (7 од.). 

Програмне забезпечення: 

− ArcCIS 10.5 (13 од., ліцензія на 
програмну продукцію Esri від 
31.10.2016 року); 

− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 

− AutoCAD 2018 (13 од., 
студентська версія, за договором 
між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 
та Autodesk ) 

− ліцензійна ОС Microsoft 
Windows 10 Professional з 
підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі з 
доменною організацією (13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
фірмою Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Переддипломна 
практика

практика РП_ПреддипПракт
БАК_2021-2022.pdf

82tqWosX3Y3RG1Eb
5CYvbvkHj4NcHHr
M0FwY3RVEJaw=

Не потребує

Дипломна робота підсумкова 
атестація

439М_В до 
бакПечать.pdf

7Jcd0wF8vrthvcdjCJ
KKFVvcY2TZQs2QY6

NfDLzU/jE=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем та дистанційного 
зондування Землі» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор Intel 
Core i3-9320 4/4 3.7GHz 8MB OEM 
LGA1151 (10 од.); 

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (3 од.); 

− проектор "OVERMAX 3.1" 
(1 од.); 

− проекційний екран Redleaf SGM-
4304 4:3, 2.44*183 для 
мультимедійних презентацій 
(1 од.). 

Програмне забезпечення: 

− ArcCIS 10.5 (13 од., ліцензія на 
програмну продукцію Esri від 
31.10.2016 року); 

− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 



− AutoCAD 2018 (13 од., 
студентська версія, за договором 
між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
фірмою Autodesk); 

− ОС Microsoft Windows 10 
Professional з підтримкою роботи 
у локальній обчислювальній 
мережі з доменною організацією 
(13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

−Інтернет (13 од.) 

Основи земельного 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

РП_ОЗА2021_2022.
pdf

t0y+yRMnQAtxFZfb
5GYef9C5s8vuCW66

cRqfrG4ZxHc=

Не потребує

Вища геодезія навчальна 
дисципліна

РП_ВищаГеод_202
1-2022 (3к).pdf

WClDtwv7JB+dvqfRi
BTSV3W8HxAR6JH

qOdUvhLJw1y0=

1. Спеціалізована навчальна 
лабораторія «Лабораторія 
геодезії та картографії» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− теодоліт 2Т-2А, 1 шт.; 

− теодоліт Т2, 1 шт.; 

− нівeлір HА-1, 3 шт; 

− рейка інварна, 3 шт; 

− комплект GNSS-приймачів 
«South» S82T, 1 шт; 

− комплект GNSS-приймача 
«Leica» Zeno 20, 1 шт. 

2. Навчальна лабораторія 
«Лабораторія оцінки землі і 
нерухомого майна», кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК R-Line, Intel Celeron 6540/F, 
7 шт.; 

− ПК R-line, Pentium 4511 2.8, 6 
шт. 

Програмне забезпечення: 

− Digitals Professional (10 од.,− 
мережева ліцензія, 3 од., − 
окремих ліцензій), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (7 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Microsoft); 

− офісний пакет LibreOffice (6 од., 
за договором ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова); 

− браузер (13 од.); 



− Інтернет (13 од.). 

Картографія навчальна 
дисципліна

РП 
Картографія2021_

2022курс2.pdf

F34Nr9MOIx1hwXM
wIlBYxWe/O7f1xrx7l

tAg9hsQSd4=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем, землеустрою та 
кадастру» кафедри земельного 
адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (6 од.); 

− ПК R-Line, процесор Intel 
Celeron 6540 (7 од.). 

Програмне забезпечення: 

− ArcCIS 10.5 (13 од., ліцензія на 
програмну продукцію Esri від 
31.10.2016 року); 

− QGIS версія 3.16.4 (13 од., 
відкритий вихідний код за 
умовами GNU General Public 
License); 

− AutoCAD 2018 (13 од., 
студентська версія, за договором 
між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 
та Autodesk ) 

− ліцензійна ОС Microsoft 
Windows 10 Professional з 
підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі з 
доменною організацією (13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
фірмою Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Основи 
геоінформаційних 
систем і бази даних

навчальна 
дисципліна

РП БД и ГИС_2021-
22.pdf

JdanZvTkpG6hwk99
CbNoSSaMWEKqAZ
VWzEhLHKXgjBs=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем, землеустрою та 
кадастру» кафедри земельного 
адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (6 од.); 

− ПК R-Line, процесор Intel 
Celeron 6540 (7 од.). 

Програмне забезпечення: 

− ArcCIS 10.5 (13 од., ліцензія на 
програмну продукцію Esri від 
31.10.2016 року); 

− ліцензійна ОС Microsoft 
Windows 10 Professional з 
підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі з 
доменною організацією (13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Office 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 



− Інтернет (13 од.). 

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

РП 2021-
2022_1курсАнгл(ГК

З).pdf

iIUEAtkLybGgnHXA
nBIRWZDA2gIUDpK

syWngrCcqy2Y=

Не потребує

Вища математика навчальна 
дисципліна

РП_ВМатем_ГКЗ 
2021_22 денна.pdf

weyQZU1YzbFrKWz
O03OS+IPSMAPVLn
GcgPISTWjM8M4=

Не потребує

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

Робоча_програма_
БЖД_та_ООП1.pdf

5RmUVZ/GGOJNVE
Oov3MQClQBMgDE
RREw1xOgMvs93Do

=

Спеціалізована навчальна 

лабораторія кафедри Охорони 
праці та безпеки 
життєдіяльності 

Обладнання та устаткування: 

– мультимедійна установка 
Digital Projector MS 504, 1 шт.; 

– екран для мультимедійних 

презентацій, 1 шт. 

Лабораторне устаткування: 

1. Стенд для дослідження рівня 
виробничого шуму (вимірювач 
шуму і вібрації ВШВ-003) 1шт. 

2. Установка для дослідження 
запиленості повітря  1шт. 

3. Комплект обладнання для 
дослідження параметрів 
мікроклімату робочої зони: 
психрометр М-34 4шт.; 
анемометр ЛСО-3  3 шт.; 
анемометр чашковий  6 шт.; 

4. Газоаналізатор УГ-2  2 шт. 

5. Люксметр Ю-117  3 шт.; 

6. Тренажер для відпрацювання 
дій щодо надання невідкладної 
допомоги «ВИТИМ»,  1 шт. 

7. Інформаційні стенди з охорони 
праці  14 шт. 

Фізика навчальна 
дисципліна

Рб.ПрГКЗ_фізика_
2021_2022.pdf

FTIjxvn8cGpjnPYTn
qCbQtLE80rNfH8y2

C+2qCE34ZU=

14 лабораторних установок для: 

1. Вивчення обертального руху 
твердого тіла за допомогою 
маятника Обербека – 2 од.; 

маятник Обербека) складається 
із шківа і закріплених чотирьох 
взаємно перпендикулярних 
стержнів. 

2. Визначення моменту інерції 
тіла за періодом крутильних 
коливань – 2 од.; 

установка складається із 
сталевого проводу, закріпленого 
зверху на штативі до нижнього 
кінця якого жорстко 
прикріплений масивний 
стрижень, момент інерції якого 
визначається. 

3. Визначення коефіцієнта 
відновлення та часу співудару 
куль (вольтметр універсальний, 
2 од., випрямляч ВСА-5А, 2 од.); 



установка складається із 
джерела постійного струму; 
електромагнітів з фіксаторами; 
опору; конденсатора; 
вимірювача напруги, двох кульок, 
підвішених на струмопровідних 
нитках. 

4. Дослідження моменту інерції 
тіл різної геометричної форми – 
2 од., 

- установка складається із 
станини з укріпленою на ній 
вертикальною віссю, навколо якої 
обертається диск, з’єднаний зі 
станиною пружиною, що 
дозволяє дискові після виведення 
із положення рівноваги 
здійснювати крутильні 
коливання. Установка 
комплектується еталонним 
тілом правильної геометричної 
форми з відомими параметрами. 

5. Визначення прискорення 
вільного падіння за допомогою 
фізичного маятника – 2 од., 

оборотний фізичний маятник 
складається із стрижня, уздовж 
якого можуть переміщуватися і 
закріплюватися в різних 
положеннях опорні тригранні 
призми, а також тягарці. 

6. Визначення прискорення сили 
тяжіння за допомогою 
математичного маятника – 2 
од.; 

прилад складається із 
кронштейна, на якому 
закріплюються підйомний 
механізм з фіксатором, 
підвішеної на довгій нитці кульки 
та лінійки. 

7. Зважування на аналітичних 
терезах та визначення густини 
тіл – 2 од.; 

важільні аналітичні рівноплечі 
терези ВЛА – 100 г – М, та тіла 
правильної геометричної форми. 

Теорія і практика 
правозастосування

навчальна 
дисципліна

РПТеорія і 
практика 

правозастосування
.pdf

s0ngGtPicBjJmAhXn
gBZHVKdFvBVjcbO

B4czhGqbckI=

Не потребує

Українські історико-
гуманітарні студії 

навчальна 
дисципліна

РПНД_УІГС2021_2
022.pdf

oXXR3z566fPWxk7d
pirICQzt7yFWauelXb

SDYtS+/eU=

Не потребує

Основи професійної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

РП_ОПД21_22.pdf +0Ta8TfbjvYcDA1q8
PislDS21tr4qO/dRAu

WRWzoX7w=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія оцінки землі і 
нерухомого майна», кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК R-Line, Intel Celeron 6540/F, 
2012 р., 7 шт.; 

− ПК R-line, Pentium 4511 2.8, 6 
шт. 

Програмне забезпечення: 



− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (7 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
фірмою Microsoft); 

− офісний пакет LibreOffice (6 од., 
за договором ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.).

Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

навчальна 
дисципліна

РП_193 
ГКЗ_практикум 2 

сем.pdf

8Y6iohg7PVYxzRTY
T6f8m50wcdKI4GC

mCLGqd3zp970=

Комп’ютерні класи кафедри 
«Комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій», ВЦ 2, 
ВЦ 3, ВЦ 5, ВЦ 6, ВЦ 7, ВЦ 8, ВЦ 
9, ВЦ 10, ВЦ 11. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+ Celeron Dual 
Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 ГБ 
– 15 од. 

Програмне забезпечення: 

− Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360; 

− Google Chrome (вільне 
програмне забезпечення); 

− Opera (вільне програмне 
забезпечення); 

− Internet Explorer (вільне 
програмне забезпечення).

Геодезія навчальна 
дисципліна

РП  Геодезія2021 
2022__5577.pdf

TCafiKFlOKDvJC+Al
naVf595xb+DfL5u07

qxCVYdJAE=

1. Спеціалізована навчальна 
лабораторія «Лабораторія 
геодезії та картографії» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− теодоліт 2Т30М, 21 шт.; 

− теодоліт 2Т30П, 12 шт.; 

− теодоліт 4Т30П, 8 шт.; 

− теодоліт 2Т15М, 5 шт.; 

− теодоліт Т5K, 5 шт.; 

− теодоліт 2Т5К, 10 шт.; 

− нівелір H-10КЛ, 17 шт.; 

− нівелір HТ, 8 шт.; 

− нівелір Н-3, 4 шт.; 

− нівелір HВ-1, 4 шт.; 

− нівелір H-3КЛ, 8 шт.; 

− нівелір H-3К, 13 шт.; 

− нівелір «South» NL-32, 2013 р., 
10 шт.; 

− тахометр «South» NTS-352R, 3 
шт.; 

− тахеометр «Leica» TS06 plus 5" 
R500, 1 шт.; 



− тахеометр «Leica» ТС 407, 1 
шт., 

− рейки нівелірні РН-3 1999 р., 45 
шт., (складні та суцільні) 

- рейка телескопічна (3 м), 20 
шт.; 

− рейка телескопічна (5 м), 2 
шт.; 

− транспортир геодезичний ТГ, 
60 шт.; 

− лінійка масштабна, 11 шт.; 

− лінійка Женевська, 2 шт.; 

− лінійка Дробишева, 9 шт.; 

− планіметр ППМ, 20 шт.; 

− метр контрольний, 1 шт.; 

− метр нормальний, 1 шт.; 

− метр взірцевий, 1 шт.; 

− метр сталевий, 1 шт.

Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

навчальна 
дисципліна

РП Метрологія 
2021_2022_1курс.pd

f

rcgXtWbPEkZdJApp
NLQv/ZvODuCMtkE

+ARYi6GCS1S8=

1. Спеціалізована навчальна 
лабораторія «Лабораторія 
геодезії та картографії» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− теодоліт 2Т30М; 

− теодоліт 4Т30П; 

− нівелір Н-3. 

2. Навчальна лабораторія 
«Лабораторія оцінки землі та 
нерухомого майна», кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК R-Line, Intel Celeron 6540/F, 
2012 р., 7 шт.; 

− ПК R-line, Pentium 4511 2.8, 6 
шт. 

Програмне забезпечення: 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (7 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.). 

Навчальна практика з 
геодезії І

практика РПнавчПрактика1
курсу2021-2022.pdf

+k7LO9tFPD00DW1f
6v8PmoBb8iKWXzcS

j8dxFhu1yK8=

Обладнання та устаткування: 

− теодоліт 2Т30М, 21 шт.; 

− теодоліт 2Т30П,12 шт.; 

− теодоліт 4Т30П, 8 шт.; 

− нівелір H-10КЛ, 17 шт.; 



− нівелір HТ, 8 шт.; 

− нівелір Н-3, 4 шт.; 

− нівелір HВ-1, 4 шт.; 

− нівелір H-3КЛ, 8 шт.; 

− нівелір H-3К, 13 шт.; 

− рейки нівелірні РН-3, 24 шт., 
(складні); 

− рейка телескопічна (3 м), 20 
шт.; 

− лінійка масштабна, 11 шт.; 

− лінійка Дробишева, 9 шт.; 

− планіметр ППМ, 20 шт. 

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf yG7ujFXc4MS9jsMof
J/Ej6ImbHDJ17TLD

3hXk0dRaD8=

Не потребує

Курсовий проєкт 
«Геодезія»

курсова робота 
(проект)

РП КП Геодезия 
2021-2022.pdf

m8at9OV+4rt3xmbG
xqROsQwz7+7jyLI4p

aOJm1KmAK0=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія геоінформаційних 
систем та дистанційного 
зондування Землі» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК Impression P+, процесор Intel 
Core i3-9320 4/4 3.7GHz 8MB OEM 
LGA1151 (10 од.);  

− ПК Impression P+, процесор 
Celeron/2.41/4096/120 (3 од.); 

Програмне забезпечення: 

− AutoCAD 2018 (13 од., 
студентська версія, за договором 
між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
фірмою Autodesk ); 

− Digitals Professional (10 од., − 
мережева ліцензія, 3 од., − 
окремих ліцензій), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 

− ліцензійна ОС Microsoft 
Windows 10 Professional з 
підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі з 
доменною організацією (13 од.); 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (13 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
Microsoft); 

− браузер (13 од.); 

− Інтернет (13 од.).

Математична обробка 
геодезичних вимірів 

навчальна 
дисципліна

РП_ТМОГИ21_22.p
df

mJ59SrCZWa1lJ+8V
tzDfE1or4c7HAMqsS

62XLVLIV1A=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія оцінки землі і 
нерухомого майна», кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− ПК R-Line, Intel Celeron 6540/F, 
7 шт.; 



− ПК R-line, Pentium 4511 2.8, 6 
шт. 

Програмне забезпечення: 

− Digitals Professional (7 од.,- 
мережева ліцензія), ТОВ «Є.П.С» 
договір №252 від 04.03.2019 року 
з підтримкою оновлення на 5 
років; 

− офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 (7 од., за договором між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 
фірмою Microsoft); 

− офісний пакет LibreOffice (6 од., 
за договором ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова); 

− Інтернет (13 од.). 

Електронні геодезичні 
прилади 

навчальна 
дисципліна

РП_ЕГП2021_2022.
pdf

yaHCGxAhl+qi1WZ1
W00s/GCQSm8LkgC

QAGSWn+bSIKI=

Спеціалізована навчальна 
лабораторія «Лабораторія 
геодезії та картографії» кафедри 
земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем. 

Обладнання та устаткування: 

− тахеометр «Leica» ТС 407, 1 
шт.; 

− тахометр «South» NTS-352R, 3 
шт.; 

− тахеометр «Leica» TS06 plus 5" 
R500, 1 шт; 

− комплект GNSS-приймачів 
«South» S82T, 1 шт; 

− комплект GPS-приймача EPS 
Pak-11B, 1 шт.; 

− комплект GNSS-приймача 
«Leica» Zeno 20, 1 шт.; 

− електронний нівелір «Leica» 
SPRINTER 150М, 1 шт.; 

− електронна рулетка «Leica» 
Disto D5, 1 шт; 

− електронна рулетка «Leica» 
Disto D2, 3 шт.; 

− GPS-приймач Explorist 400 
Europe 2 шт.; 

− GPS-приймач Explorist 500 
Europe, 1 шт.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування



118245 Безуглий 
Анатолій 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

Диплом 
кандидата наук 
MФM 014903, 

виданий 
25.06.1971, 

Атестат 
доцента ДЦ 

032554, 
виданий 

05.12.1979

36 Фізика 1. Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна, 1964р., 
«радіофізика та 
електроніка», 
радіофізик-дослідник.  

2. Кандидат фізико-
математичних наук,   

01.04 – радіофізика 
включаючи квантову 
радіофізику, тема 
«Некоторые задачи 
дифракции на 
периодических 
структурах», диплом 
МФМ №01493, 1971р. 
(виданий  

Міністерством вищої 
та середнь спеціальної 
освіти СРСР). 

3. П. 1 

1. Bezugly A. V. 
Petchenko A. M. 
Photon flow density in 
the diffraction pattern 
of single and two 
parallel slits / 
Telecommunication 
and Radio 
Engeneering.- 2018.- V. 
77 (1), Р. 77-82.  

2. Petchenko O.M., 
Petchenko G.О.,  Boiko 
S.М., Bezugly A.V. 
Optical and 
colorimetrical 
characteristics of 
strained Lif crystals 
under x-ray irradiation 
// Problems of Atomic 
Science and 
Technology. 2020, № 
2(126), p. 60-63. – 
(Scopus, WOS)  

3. Petchenko O.M., 
Petchenko G.О., Boiko 
S.М., Bezugly A.V. The 
Influence of x-ray 
irradiation on 
dynamical and 
structural 
characteristics of 
strained NACl crystals 
//  Problems of Atomic 
Science and 
Technology. 2020, 
№2(126), p. 23-26. – 
(Scopus, WOS)  

4. Petchenko O.M., 
Petchenko G.О., Boiko 
S.М., Bezugly A.V. 
Analysis of the Dynamic 
and Structural 
Characteristics’ 
Behavior in NaCl Single 
Crystals Pre-deformed 
and Х-ray Irradiated.  
// Joutnal of nano-and 
electronic Physics- 
2020.-Vol. 12,  
№3,P.03040-1- 03040-
3. – (Scopus).  



5. Petchenko O.M., 
Petchenko G.О., Boiko 
S.М., Bezugly A.V.  
Application of acoustic 
Pulse echo-method for 
the investigation of 
dynamic and structural 
dyslocation 
characteristics of 
crystals // Problems of 
atomic science and 
technology. – 2021.– 
№ 2(132) P. 142-148. – 
(Scopus, WOS)  

6. Petchenko O.M., 
Petchenko G.О., 
Bezugly A.V. Photon 
Flus Density in the 
Diffraction Pattern 
During Scattering of H-
polarized Photons by 
the Infinite Grating of 
Metallic Strips. Joutnal 
of nano-and electronic 
Physics-2021.- Vol. 13, 
№ 1, 4 pp. . – (Scopus). 

7. А. В. Безуглый, А. 
М. Петченко 
Распределение 
плотности потока 
фотонов в 
дифракционной 
картине от одной и 
двух параллельных 
щелей // 
Радиотехника. 
Всеукр.межвед. науч.-
техн. сб. 2017. Вып. 
189 С. 162-165  

8. Безуглий А. В., 
Петченко О. М. 
Дифракція Н- 
поляризованих 
фотонів на 
нескінченній гратці 
металевих стрічок. // 
Радіотехніка : Всеукр. 
міжвід. наук.-техн. 
збірник. 2019. 
Вип.197, С. 43-49. 

190979 Воронков 
Олексій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

090603 
Електротехнич

ні системи 
електроспожив
ання, Диплом 

спеціаліста, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

22 Супутникова 
геодезія та 
сферична 
астрономія

1. Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 

2020 р., 

геодезія та 
землеустрій,  

магістр геодезії та 
землеустрою 

2.  M. A. Kukhar, V. V. 
Kasyanov, J. V. 
Shuldiner, A. N. 
Maliavin, and O. A. 
Voronkov, "Formation 
of geoinformation 
provision elements of 
railway networks for 
logistic transportation 
management," IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 



пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 014246, 

виданий 
31.05.2013

Engineering, vol. 708, 
p. 1-7, Dec. 2019. – 
(Scopus). 

3.  Воронков О. О. 
Математичне 
моделювання 
оптимальних висот 
зовнішніх 
геодезичних знаків / 
О. О. Воронков, О. В. 
Байструк, А. А. 
Данилюк // 
Комунальне 
господарство міст,. – 
2021. – Т. 1, № 161. – 
С. 109–115

50152 Козирєва 
Наталія 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030565, 
виданий 

29.09.2015

28 Філософія Kozakov, V., Kovalenko, 
N., Golub, V., 
Kozyrieva, N., Shchur, 
N., Shoiko, V. (2021) 
Adaptation of the 
Public Administration 
System to Global Risks. 
Journal of management 
Information and 
Decision Sciences, 24 
(2), 1–8. 
https://www.abacadem
ies.org/articles/adaptati
on-of-the-public-
administration-system-
to-global-risks-
10157.html 

Kozyrieva Nataliia. 
Philosophy of 
mechanisms for state 
impact in market 
environment: 
experience of Ukraine / 
Korzhenko Volodymyr, 
Kovalenko Nataliia, 
Kozyrieva Nataliia / 
Актуальні проблеми 
державного 
управління : зб. наук. 
праць. Харків : Вид-во 
ХарРІ НАДУ 
“Магістр”, 2020.– №2 
(58). – С. 16–24. URL : 
http://apdu.journal.kha
rkiv.ua/index.php/apdu
/article/view/419/ 583 

Korzhenko V., 
Kovalenko N., 
Kozyrieva N., 
Ozarovska A., Solovykh 
V. World economy and 
international ekonomic 
relations. International 
Ralations Review. 2019. 
№ 4. P. 202–214. 
https://www.academia.
edu/39050441/INTER
NATIONAL_RELATIO
NS_REVIEW_2019_4_

Козирєва Н. В. 
Філософія в системі 
гуманітарної 
складової вищої 
освіти в Україні / В. 
Корженко, Н. 
Козирєва // Публічне 



управління ХХІ 
століття: погляд у 
майбутнє : зб. Тез XХІ 
Міжнар. наук. 
конгресу. – Х. : Вид-во 
ХарРІ НАДУ 
“Магістр”, 2021. – С. 
243–246. (doi: 
10.34213/mnkongr.2021
). 

Козирєва Н. В. Межі 
«соціальності» 
сучасної держави чи 
занепад «welfare 
state»? / В. Корженко, 
Н. Козирєва // 
Публічне управління 
ХХІ століття: світові 
практики та 
національні 
перспективи : зб. тез 
XVІІІ Міжнар. наук. 
конгресу, 26 квітня 
2018 р. – Х. : Вид-во 
ХарРІ НАДУ 
“Магістр”, 2018. – С. 
19–22. 

Козирєва Н. В. 
Антропологічний 
поворот у філософії: 
до теорії державного 
управління / Н. 
Козирєва // Актуальні 
проблеми державного 
управління : зб. наук. 
праць. – Харків : Вид-
во ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2017. – № 
2 (50) – С.1–6. 

36011 Метешкін 
Костянтин 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
доктора наук 
ДД 005571, 

виданий 
18.01.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 006723, 
виданий 

14.04.2011

46 Основи 
наукових 
досліджень

1. Метешкін К. О. 
Метод і досвід 
реалізації кількісного 
оцінювання якості 
дисертацій докторів 
філософії на прикладі 
спеціальності геодезія 
та землеустрій / 
Метешкін К. О., 
Кондращенко О. В., 
Пілічева М. О. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура. – № 
163. – Том 3. – 2021. – 
С. 39-46. 

2. От студента до 
профессора: «Живое» 
автобиографическое 
учебное наглядное 
пособие / К. А. 
Метешкин, Д. А. Конь; 
Харьков. нац. ун-т гор. 
хоз-ва им. А. Н. 
Бекетова. – Харьков: 
ХНУГХ им. А. Н. 
Бекетова, 2018. – 363с.          

227697 Радзінська 
Юлія 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

8 Організація та 
управління 
геодезичним 
виробництвом

1. Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені 
О.М. Бекетова, 2015 р.,  

оцінка землі та 
нерухомого майна, 



2010, 
спеціальність: 
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геодезичних даних / 
О. Є. Поморцева, М. О. 
Пілічева, Т. В. 
Анопрієнко // 
Технічні науки та 
технології: науковий 
журнал. – № 4 (18). – 
2019. – С.229-237.  

6. Анопрієнко Т. В. 
Сучасні тенденції 
інформаційного 
забезпечення 
земельного кадастру в 
Україні та світі / Т. В. 
Анопрієнко, М. О. 
Пілічева, Л. О. 
Маслій, Ю. Р. Куліш 
// Вчені записки ТНУ 
імені 
В.І.Вернадського. 
Серія: технічні науки. 
– № 1. – Том 31(70). Ч. 
2. – 2020. – С. 146-152.  

5. П. 3 

1. Земельно-
кадастрові роботи : 
навч. посібник / М. О. 
Пілічева, Т. В. 
Анопрієнко, Л. О. 
Маслій; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 



Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
239 с
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Атестат 
доцента 12ДЦ 
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виданий 

25.02.2016

13 Вища геодезія 1. Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 

2020 р., 

геодезія та 
землеустрій,  

магістр геодезії та 
землеустрою. 

2. П. 1 

1.  1. О.V.Dobrokhodova 
Methodological bases of 
assessment of lands of a 
populated item, taking 
into account the 
influence of road 
networks // M N 
Tokarev , O V 
Dobrokhodova, S H 
Nesterenko , Y B 
Radzіnska and R Y 
Chubukyn / IOP Conf. 
Series: Materials 
Science and 
Engineering 708 (2019) 
012033. – 2019. - 
doi:10.1088/1757-
899X/708/1/012033(Sc
opus). 

2. Доброходова О.В 
Методологические 
основы создания ГИС 
для организации 
территориального 
обслуживания 
населения. 
Доброходова О.В., 
Токарєв М.M., Чубукiн 
Р.Ю., Торубалко О. В., 
Нестеренко С. Г. / 
Науковий вісник 
будівництва. ХНУБА – 
Харків, 2018. – № 2 
(92) – С.295-299.  

3. Доброходова О. В. 
Принципи 
ефективного 
використання земель 
підземної нерухомості 
в структурі 
мегаполісів // 
Нестеренко С. Г. 
Радзинська Ю. Б., 
Доброходова О. В. / 
Вчені записки ТНУ 
імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки/т. 31, 
Ч. 2, - 2020. - С. 162-
166. 

309977 Гаврилова 
Олена 
Валентинівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

22 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

1. Харківський 
інститут соціального 
прогресу, 1996 р., 
англійська мова та 
література, 
кваліфікація філолог, 
викладач англійської 
та німецької мови, 



референт-перекладач 

2. П. 1 

1. Варава І.М., 
Гаврилова О.В. 
Навчання 
аналітичного читання 
на основі творів 
А.Конан-Дойля 
«Собака Баскервілів» і 
«Загублений світ» // 
Інноваційна 
педагогіка. (науковий 
журнал). - ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій»: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. С. 
96-99.  

2. O.Tarabanovska, Ye. 
Moshtagh, M. Osinska, 
M. Ryzhenko, 
O.Havrylova. Adequacy 
and Equivalence of the 
Texts Translated via 
Machine Translation 
Systems. / Journal of 
Theoretical and Applied 
Information 
Technology, Vol. 98, No 
16 / 3337-3351 pp., 
Islamabad, PAKISTAN  
(Scopus) 

3. Гаврилова О. В. 
Місце комп’ютерної 
термінології в 
українській мові // 
Лінгвістичні 
дослідження: Збірник 
наукових праць 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університету ім. Г.С. 
Сковороди. – Харків, 
2017. – Вип. 45. – С. 
189-193.  

4. Гаврилова О.В. 
Лексика мобільних 
телефонів в 
українській мові. // 
МОВА І КУЛЬТУРА. 
(Науковий журнал). – 
К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2017. 
– Вип. 20. – Т. IV 
(189). С. 146-150.  

5. Гаврилова О. В. 
Назви операційних 
систем як проблема 
сучасного 
термінознавства. // 
Наукові записки. – 
Випуск 165. – Серія: 
Філологічні науки – 
Кропивницький: 
Видавництво «КОД», 
2018. – С. 349-354.  

6. Гаврилова О.В. 
Комп'ютерна лексика 
у професійному 
вживанні. / Наукові 
записки. – Випуск 187. 



– Серія: Філологічні 
науки – 
Кропивницький: 
Видавництво «КОД», 
2020. – С. 58-63. 

3. П. 4 

1. Methodological 
guidelines for 
independent work on 
the subject “Foreign 
language for Business” 
(for all 1st year students 
of bachelor’s degree 
level of higher 
education, all 
specialties) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv; 
com. S. O. Zubenko, О. 
V.Havrylova. – Kharkiv 
: O. M. Beketov NUUE, 
2020. – 52 p.    

2. Methodological 
guidelines for practical 
work on the subject 
“Foreign language for 
Businee” (for all full-
time students education 
level “bachelor” all 
specialties / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. O. V. Havrylova, 
O. L. Ilienko. – Kharkiv 
: O. M. Beketov NUUE, 
2019. – 43 p  

3. Методичні вказівки 
з навичок спілкування 
до розмовної теми "З 
історії залізниць" 
(англійська мова) / 
укладачі : старш. 
викл. Л. І. 
Золотаревська, викл. 
О. В. Гаврилова ; каф. 
"Іноземних мов". - Х. : 
УкрДУЗТ, 2017. - 13 с.    

4. Методичні вказівки 
для підготовки до 
модульного 
тестування з курсу 
"Ділова англійська 
мова" для магістрів 
(англійська мова) / 
укладачі : старш. 
викл. Л. І. 
Золотаревська, викл. 
О. В. Гаврилова ; каф. 
"Іноземних мов". - Х. : 
УкрДУЗТ, 2019. - 45 с.
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19 Основи 
геоінформацій
них систем і 
бази даних
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національний 
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господарства імені О. 
М. Бекетова, 

2020 р., 

геодезія та 
землеустрій,  

магістр геодезії та 
землеустрою. 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 004490, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023930, 
виданий 
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2. П. 1 

1. Оlena Pomortseva, 
Sergiy Kobzan, Andrey 
Yevdokimov and 
Maksim Kukhar Use of 
geoinformation systems 
in environmental 
monitoring. 3S Web 
Conf. The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020) Volume 
166, 2020, 1-6. – 
(Scopus).  

2.  Поморцева О. Є. 
Тривимірний кадастр 
нерухомості. 
Проблеми зберігання 
та управління 
інформацією: 
Комунальне 
господарство міст. 
Науково-технічний 
збірник. Серія: 
Технічні науки та 
архітектура, Харків – 
№ 1 (147) 2019 р., – С. 
23 – 26.  

3. Поморцева О.Є., 
Пілічева М.О., 
Анопрієнко Т.В. 
Технологія 
використання 
геоінформаційних 
систем при обробці 
геодезичних даних. 
Технічні науки та 
технології. Чернігів – 
№ 4 (18) 2019 р., – С. 
229 – 236.  

4. Поморцева О. Є. 
Проектування 
екологічно 
небезпечних об’єктів 
засобами 
геоінформаційних 
систем: Комунальне 
господарство міст. 
Науково-технічний 
збірник. Серія: 
Технічні науки та 
архітектура, Харків – 
№ 1 (161) 2021 р., – С. 
134 – 140.  

5. Поморцева О. Є. 
Проблеми управління 
земельними 
ресурсами та способи 
їх вирішення: 
Комунальне 
господарство міст. 
Науково-технічний 
збірник. Серія: 
Технічні науки та 
архітектура, Харків – 
№ 6 (152) 2019 р., – С. 
89 – 94. 

3. П. 3 

1. Поморцева Е. Е. 
Программирование 
геоинформационных 



задач : учеб. пособие 
/Е. Е. Поморцева; 
Харьков. нац. ун-т гор. 
хоз-ва им. А. Н. 
Бекетова. – Харьков : 
ХНУГХ им. А. Н. 
Бекетова, 2017. – 121 с. 
ISBN 978-966-695-
433-9. 

 2. Поморцева Е. Е. 
Сетевые технологии. 
Основы Web дизайна. 
Учебное пособие / Е. 
Е. Поморцева ; 
Харьков. нац. ун-т гор. 
хоз-ва им. А. Н. 
Бекетова. – Харьков : 
ХНУГХ им. А. Н. 
Бекетова, 2021. ‒ 132 с.   

3. Поморцева Е. Е. 
Трехмерное 
моделирование 
объектов и 
инфраструктуры 
городов. Учебное 
пособие / Е. Е. 
Поморцева ; Харьков. 
нац. ун-т гор. хоз-ва 
им. А. Н. Бекетова. – 
Харьков : ХНУГХ им. 
А. Н. Бекетова, 2020. ‒ 
228 с. 
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Атестат 
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математика 

1. Куйбишевський 
державний 
університет, 1976 р., 

механіко-
математичний 
факультет, 
кваліфікація - 
механіка. 

2.  Кандидат технічних 
наук, 

01.02.06 – динаміка, 
міцність машин, 
приладів та 
апаратури, тема: 
«Динаміка 
циліндричної 
оболонки, скріпленої 
з заповнювачем»,  

диплом ТК № 090820, 
1986 р., виданий 
Міністерством вищої 
та середньої освіти 
СРСР (Інститут 
проблем 
машинобудування АН 
УРСР). 

3. П. 1 

1. Мордовцев С. М. 
Прогнозирование 
инвестиционных 
рисков в условиях 
неопределенности / Е. 
А. Андренко, А. С. 
Мордовцев, С. М. 
Мордовцев // Бізнес 
Інформ. - 2017. - № 4. 
- С. 113-118.   

2. Мордовцев С. М. 



Методичний підхід до 
вибіркового 
дослідження в аудиті / 
О. А. Андренко, С. М. 
Мордовцев // Бізнес 
Інформ. - 2018. - № 4. 
- С. 116-122. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/binf_2018_4_18 

3. Мордовцев С. М. 
Інформаційна система 
кредитного скорингу / 
С.М. Мордовцев, О.А. 
Андренко  // Бізнес-
Інформ. – 2019. – № 
4. – С. 341-347.  

4. Мордовцев С. М. 
Інтегральний індекс 
фінансового стану 
підприємств 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства України 
/ С. М. Мордовцев, О. 
А. Андренко // 
Комунальне 
господарство міст. – 
2019.  – № 153, т. 4. – 
С. 18-23. 

5. Andrenko O. A. The 
Integral Assessment of 
the Financial Status and 
Creditworthiness of 
Communal Enterprises 
in Ukraine [Electronic 
resource] / O. A. 
Andrenko, O. S. 
Mordovtsev, S. M. 
Mordovtsev // Business 
Inform. – 2020. – Vol. 
6, no. 509. – P. 116–
122.  

6. Мордовцев С. М. 
Теоретико-методичні 
основи інтеграції 
банківських установ 
України на 
міжнародні фінансові 
ринки / С.М. 
Мордовцев, О.А. 
Андренко  // Вісник 
Національного 
технічного 
університету" 
Харківський 
політехнічний 
інститут"(економічні 
науки). – 2020.  – № 
4. – С. 14-19. 
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1. Національна 
юридична 

академія України 
імені Ярослава 
Мудрого, 2000 р.,  

правознавство, юрист,   

Диплом ХА № 
12368962 

від 29.06.2000 р. 

2. Кандидат 
юридичних наук 

12.00.04 – 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

038535, 
виданий 

03.04.2014

господарське право; 
господарсько-
процесуальне право, 
тема: «Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності у сфері 
оцінки майна», 

Атестат ДК № 000830 
від 10.11.2011 р. 

3. П. 1 

1.Volodymyr V 
Marchenko, Inna I 
Kilimnik, Alla V 
Dombrovska. 
Implementation of 
digital technologies in 
human rights to 
healthcare // 
Wiadomosci Lekarskie, 
2020; 

73(7):1539-1544, 
Poland, Warsaw 
(Scopus) 

2. Palii, A.P., 
Pylypenko, S.H., 
Lukyanov, I.M. Zub, 
O.V. Dombrovska, A.V. 
Zagumenna, K.V. 
Kovalchuk, Y.O. 
Ihnatieva, T.M. 
Ishchenko, K.V., Paliy, 
A.P., Orobchenko, O.L., 
Research of techniques 
of microclimate 
improvement in poultry 
houses // Ukrainian 
Journal of Ecology, 
2019, 9 (3), 41-51. DOI: 
10.15421/2019_707 
(Web of Science) 

4. П. 3 

Право 
(Адміністративне 
право. Трудове право. 
Господарське право) : 
навч.посібник / [І. І. 
Килимник, Т. А. 
Коляда, А. В. 
Домбовська, А. М. 
Бровдій] ; 
Харків.нац.ун-т 
міськ.госп-ва 
ім.О.М.Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2018. 
–273с. 

5. П. 4 

1. Килимник І. І. 
Конспект лекцій з 
дисциплін ПРАВО 
(ГОСПОДАРСЬКЕ 
ПРАВО) та 
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ 
ПРАВОЗНАВСТВО 
для студентів усіх 
форм навчання та 
спеціальностей / І. І. 
Килимник, А. М. 
Бровдій, А. В. 
Домбровська; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-



ва ім. О. М. Бекетова – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
85 с.  

2. Килимник І. І. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтелектуальна 
власність та договірне 
право» (для студентів 
денної та заочної 
форм навчання усіх 
спеціальностей 
університету) / І. І. 
Килимник, А. В. 
Домбровська ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 74 с.  

3. Килимник І. І. 
Конспект лекцій із 
навчальної 
дисципліни 
«Інтелектуальна 
власність та 
міжнародне право» 
(для студентів денної 
та заочної форм 
навчання усіх 
спеціальностей 
університету) / І. І. 
Килимник, А. В. 
Домбровська ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 97 с.

152312 Фесенко 
Галина 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами

Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
192 

Будівництво та 
цивільна 

інженерія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008343, 

виданий 
05.03.2019, 

Атестат 
доцента ДЦ 

009291, 
виданий 

21.10.2004

26 Українські 
історико-
гуманітарні 
студії 

1. Харківський 
державний 
університет, 

1994, 

 історик, викладач 
суспільно-політичних 
дисциплін. 

2. Кандидат 
філософських наук, 
09.00.04 – 
філософська 
антропологія, 
філософія культури, 
тема 

«Ідентифікація 
суб’єкта в історичній 
культурології», 
диплом 

ДК № 012956, 2002 р. 

3. П. 1 

1. Fesenko T., Fesenko 
G., Bibik N. (2017) The 
safe city: developing of 
GIS tools for gender-
oriented monitoring (on 
the example of Kharkiv 
city, Ukraine). Easten-
European Journal of 
Interorise Technologes. 



Vol.3. Issue. 2(87). P. 
25-33. – (Scopus). 

2. Фесенко Г. Г. 
Молодіжний простір в 
філософсько-
урбаністичній 
традиції // Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології: наук.-
практ. журн. – 2017. – 
№15. – С. 146-149.  

3. Фесенко Г. Г. 
Морфологія 
середньовічних 
міських ландшафтів: 
культурфілософські 
інтерпретації // 
Вісник Львівського 
університету. Сер. 
Філософсько-
політологічні студії. – 
2018. – Вип. 17. – С. 
95-102. 

4. Фесенко Г. Г. 
Націєчутливість 
часопростору 
українських міст: 
реалії конфліктів 
ідентичності // 
Українознавчий 
альманах. – 2019. – 
Вип. 24. – С. 138-143.  

5. Фесенко Г.Г. 
Трансформації 
архітектурної освіти в 
Україні 1920-1970 рр. 
крізь призму 
локальної історії (на 
прикладі ХІІКБ) / Г.Г. 
Фесенко, Т.Г. Фесенко, 
О.В. Кравченко // 
SWorld Journal. –  
2020. – Issue 6. – Part 
5. –  Р.129-134. – 
(Index Copernicus). 

6. Фесенко Г. Г. 
Скульптура в міському 
дизайні: мистецтво 
артикуляції просторів 
// Актуальні питання 
гуманітарних наук. – 
2021. – Вип. 39. Том 3. 
– С.28-34. 

36011 Метешкін 
Костянтин 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
доктора наук 
ДД 005571, 

виданий 
18.01.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 006723, 
виданий 

14.04.2011

46 Основи 
професійної 
діяльності

1. Наукове 
керівництво 
Морозовою О. І. на 
тему «Методологічні 
основи інформаційної 
технології здобуття 
професійних знань в 
дуальній системі 
підготовки фахівців» 
(диплом ДД №010241 
від 24.09.2020 р.), 
спеціальність 05.13.06 
– інформаційні 
технології (наказ 
МОН №1188 від 
24.09.2020 р.). 

2.  Метешкин К. А. 
Параллели и 
меридианы геодезии 
и информатики или 
основы ноогеоматики: 



учеб. Пособие / К.А. 
Метешкин, А.Р. 
Левченко; Харьков. 
нац. ун-т гор. хоз-ва 
им. А. Н. Бекетова – 
Харьков: ХНУГХ им. 
А. Н. Бекетова. 2019 – 
203 с. 

3. Метешкин К. А. 
Концепция создания и 
использования 
платформы цифровых 
знаний по 
специальности / К. А. 
Метешкин, О. И. 
Морозова // 
Радиоэлектронные и 
компьютерные 
системы, 2019, 
№1(89). – С. 74-81. 

280256 Афанасьєв 
Олександр 
Валерійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 
державна 
академія 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
100502 

Залiзничні 
споруди та 

колійне 
господарство, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 003556, 

виданий 
19.01.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

037646, 
виданий 

17.01.2014

13 Картографія 1. Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 

2021 р., 

геодезія та 
землеустрій,  

магістр геодезії та 
землеустрою. 

2. П. 1 

1. Нестеренко С. Г. 
Дослідження 
напрямів та 
технологія 
застосування 
електронних 
топографічних планів 
місцевості / С. Г. 
Нестеренко, Ю. Б. 
Радзінська, О. В. 
Афанасьєв, В. О. 
Фролов // Науковий 
журнал «Вчені 
записки ТНУ імені В. 
І. Вернадського. – 
2019. – Том 30 (69) № 
4, частина 1. – С. 143 – 
146. 

2. Афанасьєв О. В. 
Теоретичні аспекти 
створення цифрового 
топографічного плану 
/ О. В. Афанасьєв,  
І. Ю. Завада // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. Технічні науки та 
архітектура. – 2021. – 
Вип. 163 – С. 30–34. 

 

3. Радзінська Ю. Б. 
Дослідження 
кадастрових робіт в 
системі регулювання 
земельних відносин 
регіонів / Ю. Б. 
Радзінська, С. Г. 
Нестеренко, О. В. 
Афанасьєв, М. Л. 
Мироненко, В. О. 
Фролов // Комунальне 



господарство міст. 
Сер. Технічні науки та 
архітектура. – 2019. – 
Вип. 151. – С. 65–70. 

4. Нестеренко С. Г. 
Дослідження 
геоінформаційного 
інструментарію у 
сучасних умовах 
організації територій 
міст / С. Г. 
Нестеренко, Ю. Б. 
Радзінська, О. В. 
Афанасьєв, В. В. 
Касьянов // Науковий 
журнал «Вчені 
записки ТНУ імені В. 
І. Вернадського. Серія: 
Технічні науки». – 
2019. – Том 30 (69) № 
5, ч. 2 – С. 177 – 180. 

5. Радзінська Ю. Б. 
Методичні аспекти 
складання 
землевпорядної 
документації з 
відведення земель /  
Ю. Б. Радзінська, С. Г. 
Нестеренко, О. В. 
Афанасьєв, І. В. 
Кондратюк // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. Технічні науки та 
архітектура. – 2020. – 
Том 6, Вип. 159 – С. 
125–129. 

6. Афанасьєв О. В. 
Проблеми 
раціонального 
використання та 
охорони земель 
лісогосподарського 
призначення / О. В. 
Афанасьєв, С. Г. 
Нестеренко, Ю. Б. 
Радзінська, К. В. Доля 
// Комунальне 
господарство міст. 
Сер. Технічні науки та 
архітектура. – 2021. – 
Вип. 163 – С. 35–38. 

175494 Пеньков 
Володимир 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

KД 032776, 
виданий 

27.03.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002905, 
виданий 

25.02.1994

45 Геодезія 1. Київський 
інженерно-
будівельний 

інститут, 

1973, 

інженерна геодезія. 

інженер-геодезист 

2. Київський 
автомобільно-
дорожний інститут, 
1985, аспірантура. 

3. Кандидат технічних 
наук, 

05.24.01 – геодезія, 
05.23.11 – будівництво 
автомобільних доріг і 
аеродромів, 



тема: «Обґрунтування 
точності, розробка і 
удосконалення 
методів геодезичних 
вишукувань для 
реконструкції 
автомобільних доріг», 
диплом КД № 032776, 
1991 р. 

4. П.1 

1. V. O. Penkov, O. O. 
Skoryk, O. M. Uzviieva 
V. Yu. Panchenko and 
Ye. M. Korostelov 
Improvement of the 
quality of the geodesic 
support for the 
reconstruction of the 
roads TRANSBUD-
2019 IOP Publishing  
IOP Conf. Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2019, 708. 
– DOI:10.1088/1757-
899X/708/1/012019. – 
(Scopus).  

2. V. О. Penkov, V. N. 
Astakhov,  A S Sayapin,  
N. V. Bielikova,  E. A. 
Bielikov GIS in the 
study of transport 
infrastructure   of 
technogenic-deformed 
territories TRANSBUD-
2019 IOP Publishing 
IOP Conf. Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2019, 708. 
– DOI:10.1088/1757-
899X/708/1/012020 – 
(Scopus).  

3. Пеньков В. О. До 
оцінки впливу 
техногенних 
деформацій міських 
вулиць і доріг на 
оточуюче середовище 
/  В. О. Пеньков  // 
Містобудування та  
територіальне  
планування :  наук.- 
техн. зб. – К., КНУБА. 
– 2017. – Вип.  64. – С. 
279-283.  

4. Пеньков В. О. 
Оцінка впливу 
техногенних 
деформацій  на міські 
вулиці і дороги / В.О., 
Пеньков, // Д. О. Кінь 
Містобудування  та 
територіальне  
планування: наук.- 
техн. зб. - К., КНУБА.- 
2017 Вип.  65. – С. 436-
443. 

5. Пеньков В. О. 
Особливості 
конфігурації 
земельних ділянок у 
містах / В. О. Пеньков, 
Д. О. Кінь // 
Містобудування та 
територіальне 
планування. – № 66. 



– 2018. – С. 493-499. 

113407 Нестеренко 
Сергій 
Григорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
бакалавра, 
Українська 
державна 
академія 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
1005 Залізниці 
та залізнична 

техніка, 
Диплом 
магістра, 

Українська 
державна 
академія 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
100502 

Залiзничні 
споруди та 

колійне 
господарство, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 037966, 

виданий 
29.09.2016

5 Метрологія, 
стандартизація 
та 
сертифікація

1. Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 

2019 р., 

геодезія та 
землеустрій,  

магістр геодезії та 
землеустрою. 

П. 1 

1. Mamonov K.A., 
Nesterenko S.G., 
Shterndok E.S., Grek 
M.A., Rudomakha A.V. 
Stakeholder-integrated 
approach to assessment 
of level in urban 
engineering and 
infrastructure 
provision. Science & 
Technique (In Russ.), 
2018, 17(2), 130-141. – 
DOI: 
https://doi.org/10.2112
2/2227-1031-2018-17-
2-130-141. – (Web of 
Science). 

2. Kostiantyn 
Mamonov, Serhii 
Nesterenko, Yuliia 
Radzinskaya, Olena 
Dolia. City lands 
investment 
attractiveness 
calculation. / Geodesy 
and Cartography / 2019 
/ vol. 68 № 1. р. 211-
223. – DOI: 
10.24425/gac.2019.1260
97. – (Web of Science). 

3. Kostiantyn 
Mamonov, Serhii 
Nesterenko, Yuliia 
Radzinskaya, Alena 
Palamar. The method 
for assessing the urban 
land investment 
attractiveness. / 
Geodesy and 
Cartography. 2019. Vol. 
68, No 2. P. 321-328. – 
DOI: 
https://doi.org/10.2442
5/gac.2019.128467. – 
(Web of Science). 

4. Chubukyn R. Y., 
Dobrokhodova O. V., 
Nesterenko S. H., 
Radzіnska Y. B., 
Tokarev M. N. 
Methodological bases of 
assessment of lands of a 
populated item, taking 
into account the 
influence of road 
networks / IOP Conf. 
Series: Materials 
Science and 
Engineering. The 8th 
International Scientific 
Conference “Reliability 



and Durability of 
Railway Transport 
Engineering Structures 
and Buildings” 
(TransBud 2019), 20–
22 November 2019, 
Kharkiv, Ukraine. 2019, 
vol. 708. – 
DOI:10.1088/1757-
899X/708/1/012033. – 
(Scopus). 

5. Нестеренко С. Г. The 
study of land 
management and 
geographic information 
support of municipal 
building in Ukraine / 
Сергій Григорович 
Нестеренко. // 
Журнал 
«Технологічний аудит 
та резерви 
виробництва». – 2017 
– №1/4 (33). – С. 24–
28.  

6. Нестеренко С. Г. 
Забезпечення збору 
інформації для 
тривимірного 
кадастру / С. Г. 
Нестеренко, В.Д. 
Шипулін, В.В. 
Головачов, В.В. 
Касьянов // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія : Технічні науки 
та архітектура. – 2019. 
– Том 5, вип. 151. – С. 
60-64.  

7. Нестеренко С. Г. 
Об'єкт нерухомості як 
тривимірна складова 
багатоцільового 
кадастру / С. Г. 
Нестеренко, В. В. 
Головачов, Ю. Б. 
Радзінська, В. О. 
Фролов // Комунальне 
господарство міст. 
Серія : Технічні науки 
та архітектура. – 2019. 
– Вип. 3. – С. 119-125. 

3. П. 4 

1. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Електронні 
геодезичні прилади» 
(для студентів 
освітнього рівня 
«бакалавр» 
спеціальності 193 – 
Геодезія та 
землеустрій) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова; 
уклад. : М. А. Кухар, С. 
Г. Нестеренко. – 
Харків. ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
51 с. 



61911 Абракітов 
Володимир 
Едуардович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

KH 008086, 
виданий 

23.03.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002233, 
виданий 

20.05.2001

29 Безпека 
життєдіяльност
і та основи 
охорони праці

1. Кандидат технічних 
наук 

05.26.01 – охорона 
праці та пожежна 
безпека, 

«Аналогове 
моделювання при 
вирішенні питань 
боротьби з шумом», 

1995 р. 

2. П. 1 

1. Абракітов В.Е., 
Нестеренко С.В. 
Критерії подібності 
при фізичному 
моделюванні 
акустичних процесів 
// Комунальне 
господарство міст, 
2020, том 4, випуск 
157. – С. 86-90.  

2. Абракітов В.Е. 
Побудова 
тривимірних карт 
шуму. / В. Е. Абракітов 
П. А. Білим, С. В. 
Нестеренко, А.С. 
Рогозін // Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура – 2019. 
- №6(152). – С. 214-
218.  

3. Степаненко А.В. 
Ризик-аналіз 
діагностування 
дефектів під час 
експлуатації 
самохідних 
вантажопідіймальних 
кранів стрілового типу 
[Електронний ресурс] 
/ А.В.Степаненко, О.С. 
Скрипник, В.Е. 
Абракітов, // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура – 2020. 
- №1(154). – С. 267-
271.  

4. Абракітов В.Е. 
Шумозахисні екрани 
як засіб оптимізації 
шумового режиму / 
В.Е. Абракітов, О.С. 
Скрипник, С.В. 
Нестеренко // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура – 2021. 
- №1(161). – С. 296-
300. (Категорія Б, 
Index Copernicus).  

5. Скрипник О. С. 
Вплив складу 
мінеральних ват на 
організм працюючих 
задіяних у монтажі 
утеплювача / О.С. 
Скрипник, В.Е. 



Абракітов, М. Ю. 
Іващенко // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура – 2020. 
- №1(154). – С. 320-
327. 

113407 Нестеренко 
Сергій 
Григорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
бакалавра, 
Українська 
державна 
академія 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
1005 Залізниці 
та залізнична 

техніка, 
Диплом 
магістра, 

Українська 
державна 
академія 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
100502 

Залiзничні 
споруди та 

колійне 
господарство, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 037966, 

виданий 
29.09.2016

5 Електронні 
геодезичні 
прилади 

 1. Харківський 
національний 
університет міського 
господарства імені О. 
М. Бекетова, 

2019 р., 

геодезія та 
землеустрій,  

магістр геодезії та 
землеустрою. 

П. 1 

1. Mamonov K.A., 
Nesterenko S.G., 
Shterndok E.S., Grek 
M.A., Rudomakha A.V. 
Stakeholder-integrated 
approach to assessment 
of level in urban 
engineering and 
infrastructure 
provision. Science & 
Technique (In Russ.), 
2018, 17(2), 130-141. – 
DOI: 
https://doi.org/10.2112
2/2227-1031-2018-17-
2-130-141. – (Web of 
Science). 

2. Kostiantyn 
Mamonov, Serhii 
Nesterenko, Yuliia 
Radzinskaya, Olena 
Dolia. City lands 
investment 
attractiveness 
calculation. / Geodesy 
and Cartography / 2019 
/ vol. 68 № 1. р. 211-
223. – DOI: 
10.24425/gac.2019.1260
97. – (Web of Science). 

3. Kostiantyn 
Mamonov, Serhii 
Nesterenko, Yuliia 
Radzinskaya, Alena 
Palamar. The method 
for assessing the urban 
land investment 
attractiveness. / 
Geodesy and 
Cartography. 2019. Vol. 
68, No 2. P. 321-328. – 
DOI: 
https://doi.org/10.2442
5/gac.2019.128467. – 
(Web of Science). 

4. Chubukyn R. Y., 
Dobrokhodova O. V., 
Nesterenko S. H., 
Radzіnska Y. B., 
Tokarev M. N. 
Methodological bases of 
assessment of lands of a 
populated item, taking 



into account the 
influence of road 
networks / IOP Conf. 
Series: Materials 
Science and 
Engineering. The 8th 
International Scientific 
Conference “Reliability 
and Durability of 
Railway Transport 
Engineering Structures 
and Buildings” 
(TransBud 2019), 20–
22 November 2019, 
Kharkiv, Ukraine. 2019, 
vol. 708. – 
DOI:10.1088/1757-
899X/708/1/012033. – 
(Scopus). 

5. Нестеренко С. Г. The 
study of land 
management and 
geographic information 
support of municipal 
building in Ukraine / 
Сергій Григорович 
Нестеренко. // 
Журнал 
«Технологічний аудит 
та резерви 
виробництва». – 2017 
– №1/4 (33). – С. 24–
28.  

6. Нестеренко С. Г. 
Забезпечення збору 
інформації для 
тривимірного 
кадастру / С. Г. 
Нестеренко, В.Д. 
Шипулін, В.В. 
Головачов, В.В. 
Касьянов // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія : Технічні науки 
та архітектура. – 2019. 
– Том 5, вип. 151. – С. 
60-64.  

7. Нестеренко С. Г. 
Об'єкт нерухомості як 
тривимірна складова 
багатоцільового 
кадастру / С. Г. 
Нестеренко, В. В. 
Головачов, Ю. Б. 
Радзінська, В. О. 
Фролов // Комунальне 
господарство міст. 
Серія : Технічні науки 
та архітектура. – 2019. 
– Вип. 3. – С. 119-125. 

3. П. 4 

1. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Електронні 
геодезичні прилади» 
(для студентів 
освітнього рівня 
«бакалавр» 
спеціальності 193 – 
Геодезія та 
землеустрій) / Харків. 



нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова; 
уклад. : М. А. Кухар, С. 
Г. Нестеренко. – 
Харків. ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. – 
51 с. 

36011 Метешкін 
Костянтин 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
доктора наук 
ДД 005571, 

виданий 
18.01.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 006723, 
виданий 

14.04.2011

46 Математична 
обробка 
геодезичних 
вимірів 

1. П. 1 

1. Метешкін К. О. 
Сравнительный 
анализ земельного 
администрирования в 
Украине и 
Европейском союзе / 
К. О. Метешкін, М. А. 
Кухар // Комунальне 
господарство міст – 
2017. – №135. – С. 167-
170.  

2. Метешкін К. О. 
Формалізація 
процесів в земельних 
відносинах України / 
К. О. Метешкін, М. А. 
Кухар // ВІСНИК 
ЖДТУ. – 2017. – № 
2(80). – С. 139-143.  

3. Метешкін К. О. 
Аналіз можливості 
формалізації 
земельних відносин / 
К. О. Метешкін, М. А. 
Кухар // 
Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи 
– 2017. – № 82. – С. 
33-37.  

4. Мамонов К.А. 
Нормативно-правове 
забезпечення 
територіального 
розвитку 
використання земель 
регіону / К. А. 
Мамонов, К. А. 
Метешків, С. Г. 
Нестеренко, М. Л. 
Мироненко // 
Науково-економічний 
збірник «Комунальне 
господарство міст» 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова – 2019. –  
січень, № 147. – С. 181 
– 188. 

5. Meteshkin 
Kostiantyn, Shipulin 
Volodymyr, Nesterenko 
Serhii, Kobzan Serhii 
Features of 
underground real estate 
use: infrastructural and 
regional aspects 
Geodesy and 
Cartography  
Volume 69(1), 2020, 
53-64 DOI: 
10.24425/gac.2020.1310
81 – (Web of Science)

369030 Євдокімов 
Андрій 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

18 Практикум з 
інформаційних 
та 
комунікаційни

1. Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 



інформаційної 
та 

транспортної 
інфраструктур

и

технічний 
університет 

радіоелектроні
ки, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
080402 

Комп'ютерні 
системи 

проектування, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015209, 

виданий 
03.07.2002, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

020083, 
виданий 

30.10.2018

х технологій 1998,  

комп’ютерні системи 
проектування, 

інженер-
системотехнік. 

2. Кандидат технічних 
наук,  

05.13.06 – автомати-
зовані системи 
управління та 
прогресивні 
інформаційні техно-
логії, тема: 

«Раціональне управ-
ління потоку 
розподілом цільового 
продукту у 
трубопровідних 
транспортних 
системах»,  

диплом ДК № 015209, 
2002 р. 

3.  Евдокимов А. А. 
Дизайн фреймворка 
анализа данных о 
текучести кадров 
методами Data Mining 
/ А. А. Евдокимов, Н. 
О. Манакова, И. И. 
Цыганенко Бионика 
интеллекта: науч.-
техн. журнал. – 2017. 
– № 2(89). – С. 119-
125. 
https://openarchive.nu
re.ua/bitstream/docum
ent/4792/1/Manakov_
VP_119-125.pdf 

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН8. Розробляти 
проекти 
землеустрою, 
землевпорядної і 
кадастрової 
документації та 
документації з 
оцінки земель, 
складати карти і 
готувати 
кадастрові дані із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
геоінформаційних 

Геоінформаційні 
технології

пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок);
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне опитування, 
тестування, індивідуальні 
завдання, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен).



систем і цифрової 
фотограмметрії

ПРН8. Розробляти 
проекти 
землеустрою, 
землевпорядної і 
кадастрової 
документації та 
документації з 
оцінки земель, 
складати карти і 
готувати 
кадастрові дані із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
геоінформаційних 
систем і цифрової 
фотограмметрії

Курсовий проект 
"Картографія"

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод;  
дослідницький метод;  
дискусійний метод

поточний контроль за 
змістовими модулями 
(відповіді на запитання);
письмовий звіт;
диференційований залік 
(захист звіту)

ПРН8. Розробляти 
проекти 
землеустрою, 
землевпорядної і 
кадастрової 
документації та 
документації з 
оцінки земель, 
складати карти і 
готувати 
кадастрові дані із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
геоінформаційних 
систем і цифрової 
фотограмметрії

Картографія пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне та письмове 
опитування; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
захист розрахунково-
графічної роботи; 
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен). 

ПРН8. Розробляти 
проекти 
землеустрою, 
землевпорядної і 
кадастрової 
документації та 
документації з 
оцінки земель, 
складати карти і 
готувати 
кадастрові дані із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
геоінформаційних 
систем і цифрової 
фотограмметрії

Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

словесні, наочні, практичні усне опитування, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування

ПРН6. 
Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричн
е обладнання і 
технології, методи 
математичного 
оброблення 
геодезичних і 
фотограмметричн
их вимірювань

Навчальна практика з 
геодезії ІІ 

репродуктивний (вирішення 
завдань в польових умовах); 
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування;  поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
диференційний залік 
(захист звіту)

ПРН7. 
Використовувати 
методи і 
технології 
землевпорядного 
проектування, 
територіального 
та господарського 
землеустрою, 
планування 
використання та 
охорони земель, 

Курсова робота 
«Землеустрій»

дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

усне та письмове 
опитування; тестування в 
Moodle; письмовий звіт; 
диференційований залік 
(захист курсового проєкту)



кадастрових 
знімань та ведення 
державного 
земельного 
кадастру

ПРН7. 
Використовувати 
методи і 
технології 
землевпорядного 
проектування, 
територіального 
та господарського 
землеустрою, 
планування 
використання та 
охорони земель, 
кадастрових 
знімань та ведення 
державного 
земельного 
кадастру

Землеустрій пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне та письмове 
опитування; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (відповіді на 
запитання); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен). 

ПРН7. 
Використовувати 
методи і 
технології 
землевпорядного 
проектування, 
територіального 
та господарського 
землеустрою, 
планування 
використання та 
охорони земель, 
кадастрових 
знімань та ведення 
державного 
земельного 
кадастру

Основи земельно-
кадастрових робіт

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні

Усне опитування; 
тестування; захист звітів з 
практичних робіт; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; письмовий екзамен

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Навчальна практика з 
геодезії ІІ 

репродуктивний (вирішення 
завдань в польових умовах); 
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування;  поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
диференційний залік 
(захист звіту)

ПРН6. 
Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричн
е обладнання і 
технології, методи 
математичного 
оброблення 
геодезичних і 
фотограмметричн
их вимірювань

Супутникова геодезія 
та сферична 
астрономія

пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

захист звітів з лабораторних 
робіт; поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен). 

ПРН6. 
Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричн
е обладнання і 
технології, методи 
математичного 
оброблення 
геодезичних і 
фотограмметричн
их вимірювань

Електронні геодезичні 
прилади 

пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок);
робота з джерелами 
(конспектування)

захист звітів з лабораторних 
робіт; захист розрахунково-
графічної роботи; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен). 

ПРН6. Математична обробка пояснювально- опитування під час 



Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричн
е обладнання і 
технології, методи 
математичного 
оброблення 
геодезичних і 
фотограмметричн
их вимірювань

геодезичних вимірів ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок);
робота з джерелами 
(конспектування) 

практичних занять;
захист розрахунково-
графічної роботи;
поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування);
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен) 

ПРН6. 
Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричн
е обладнання і 
технології, методи 
математичного 
оброблення 
геодезичних і 
фотограмметричн
их вимірювань

Фізика Словесні (лекції), практичні 
(лабораторні роботи)

Усне опитування, захист 
звітів з лабораторних робіт, 
комп’ютерне тестування, 
екзамен(письмово за 
білетами)

ПРН6. 
Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричн
е обладнання і 
технології, методи 
математичного 
оброблення 
геодезичних і 
фотограмметричн
их вимірювань

Вища математика пояснювально-
ілюстративний (лекції), 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок), 
робота з джерелами 
(конспектування)

опитування, під час 
практичних занять; 
поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування)

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Дипломна робота наочні, практичні публічний захист

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Переддипломна 
практика

дослідницький (пошук та 
аналіз інформації за темою 
диплому); репродуктивний 
(вирішення виробничих 
завдань); робота з 
джерелами (робота з 
нормативно-правовою 
документацією)

поточний контроль за 
змістовими модулями 
(відповіді на запитання); 
диференційований залік 
(захист звіту)

ПРН8. Розробляти 
проекти 
землеустрою, 
землевпорядної і 
кадастрової 
документації та 
документації з 
оцінки земель, 
складати карти і 
готувати 
кадастрові дані із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
геоінформаційних 
систем і цифрової 
фотограмметрії

Курсова робота 
«Землеустрій»

дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

усне та письмове 
опитування; тестування в 
Moodle; письмовий звіт; 
диференційований залік 
(захист курсового проєкту)



ПРН6. 
Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричн
е обладнання і 
технології, методи 
математичного 
оброблення 
геодезичних і 
фотограмметричн
их вимірювань

Навчальна практика з 
геодезії І

репродуктивний (вирішення 
завдань в польових умовах);
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування, письмовий 
звіт, дифзалік

ПРН8. Розробляти 
проекти 
землеустрою, 
землевпорядної і 
кадастрової 
документації та 
документації з 
оцінки земель, 
складати карти і 
готувати 
кадастрові дані із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
геоінформаційних 
систем і цифрової 
фотограмметрії

ГІС-аналіз пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок);
робота з джерелами 
(конспектування) 

опитування під час 
практичних занять; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; поточний контроль 
за змістовими модулями 
(тестування); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен).

ПРН11. Володіти 
методами 
землевпорядного 
проектування, 
територіального і 
господарського 
землеустрою, 
планування 
використання та 
охорони земель з 
врахуванням 
впливу низки умов 
соціально-
економічного, 
екологічного, 
ландшафтного, 
природо-
охоронного 
характеру та 
інших чинників;

Основи земельно-
кадастрових робіт

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні

усне опитування; 
тестування; захист звітів з 
практичних робіт; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; письмовий екзамен

ПРН9. Обробляти 
результати 
геодезичних 
вимірювань, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань, з 
використанням 
геоінформаційних 
технологій та 
комп’ютерних 
програмних засобів 
і системи 
керування базами 
даних

Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

словесні, наочні, практичні усне опитування, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування

ПРН12. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 

Основи земельного 
адміністрування

пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування)

опитування під час 
практичних занять; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; поточний контроль 
за змістовими модулями 
(тестування); письмовий 
екзамен 



продукції на основі 
використання 
знань з основ 
законодавства і 
управління 
виробництвом

ПРН12. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції на основі 
використання 
знань з основ 
законодавства і 
управління 
виробництвом

Переддипломна 
практика

дослідницький (пошук та 
аналіз інформації за темою 
диплому); репродуктивний 
(вирішення виробничих 
завдань); робота з 
джерелами (робота з 
нормативно-правовою 
документацією)

поточний контроль за 
змістовими модулями 
(відповіді на запитання); 
диференційований залік 
(захист звіту)

ПРН12. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції на основі 
використання 
знань з основ 
законодавства і 
управління 
виробництвом

Виробнича практика репродуктивний (вирішення 
виробничих завдань); 
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування;  поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
диференційований залік 
(захист звіту)

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Організація та 
управління 
геодезичним 
виробництвом

пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне та письмове 
опитування; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; поточний контроль 
за змістовими модулями 
(тестування); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен). 

ПРН12. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції на основі 
використання 
знань з основ 
законодавства і 
управління 
виробництвом

Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

словесний, практичний, 
наочний, дискусійний

опитування, під час 
практичних занять; 
тестування; письмові роботи 
(індивідуальні завдання); 
підсумковий контроль   
екзамен (тестування)



ПРН12. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції на основі 
використання 
знань з основ 
законодавства і 
управління 
виробництвом

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративний, пошуково–
дискусійний

усне опитування здобувачів 
– письмовий контроль у 
вигляді контрольних робіт 
за змістовими модулями; – 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі «Moodle»

ПРН11. Володіти 
методами 
землевпорядного 
проектування, 
територіального і 
господарського 
землеустрою, 
планування 
використання та 
охорони земель з 
врахуванням 
впливу низки умов 
соціально-
економічного, 
екологічного, 
ландшафтного, 
природо-
охоронного 
характеру та 
інших чинників;

Дипломна робота наочні, практичні публічний захист

ПРН11. Володіти 
методами 
землевпорядного 
проектування, 
територіального і 
господарського 
землеустрою, 
планування 
використання та 
охорони земель з 
врахуванням 
впливу низки умов 
соціально-
економічного, 
екологічного, 
ландшафтного, 
природо-
охоронного 
характеру та 
інших чинників;

Курсова робота 
«Землеустрій»

дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

усне та письмове 
опитування; тестування в 
Moodle; письмовий звіт; 
диференційований залік 
(захист курсового проєкту)

ПРН11. Володіти 
методами 
землевпорядного 
проектування, 
територіального і 
господарського 
землеустрою, 
планування 
використання та 
охорони земель з 
врахуванням 
впливу низки умов 
соціально-
економічного, 
екологічного, 
ландшафтного, 
природо-
охоронного 
характеру та 
інших чинників;

Землеустрій пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне та письмове 
опитування; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (відповіді на 
запитання); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен). 



ПРН10. Володіти 
технологіями і 
методиками 
планування і 
виконання 
геодезичних, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань та 
комп’ютерного 
оброблення 
результатів 
знімань в 
геоінформаційних 
системах;

ГІС-аналіз пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

опитування під час 
практичних занять; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; поточний контроль 
за змістовими модулями 
(тестування); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен). 

ПРН10. Володіти 
технологіями і 
методиками 
планування і 
виконання 
геодезичних, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань та 
комп’ютерного 
оброблення 
результатів 
знімань в 
геоінформаційних 
системах;

Геоінформаційні 
технології

ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне опитування, 
тестування, індивідуальні 
завдання, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен).

ПРН10. Володіти 
технологіями і 
методиками 
планування і 
виконання 
геодезичних, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань та 
комп’ютерного 
оброблення 
результатів 
знімань в 
геоінформаційних 
системах;

Основи 
геоінформаційних 
систем і бази даних

пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

опитування під час 
практичних занять; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; поточний контроль 
за змістовими модулями 
(тестування); письмовий 
екзамен. 

ПРН10. Володіти 
технологіями і 
методиками 
планування і 
виконання 
геодезичних, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань та 
комп’ютерного 
оброблення 
результатів 
знімань в 
геоінформаційних 
системах;

Електронні геодезичні 
прилади 

пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

захист звітів з лабораторних 
робіт; захист розрахунково-
графічної роботи; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен). 

ПРН10. Володіти 
технологіями і 
методиками 
планування і 
виконання 
геодезичних, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань та 
комп’ютерного 
оброблення 
результатів 
знімань в 
геоінформаційних 
системах;

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративний, пошуково–
дискусійний

усне опитування здобувачів 
– письмовий контроль у 
вигляді контрольних робіт 
за змістовими модулями; – 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі «Moodle»;



ПРН9. Обробляти 
результати 
геодезичних 
вимірювань, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань, з 
використанням 
геоінформаційних 
технологій та 
комп’ютерних 
програмних засобів 
і системи 
керування базами 
даних

Дипломна робота наочні, практичні публічний захист

ПРН9. Обробляти 
результати 
геодезичних 
вимірювань, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань, з 
використанням 
геоінформаційних 
технологій та 
комп’ютерних 
програмних засобів 
і системи 
керування базами 
даних

Основи 
геоінформаційних 
систем і бази даних

пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок);
робота з джерелами 
(конспектування)

опитування під час 
практичних занять; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; поточний контроль 
за змістовими модулями 
(тестування); письмовий 
екзамен

ПРН9. Обробляти 
результати 
геодезичних 
вимірювань, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань, з 
використанням 
геоінформаційних 
технологій та 
комп’ютерних 
програмних засобів 
і системи 
керування базами 
даних

Математична обробка 
геодезичних вимірів 

пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок);
робота з джерелами 
(конспектування) 

опитування під час 
практичних занять;
захист розрахунково-
графічної роботи;
поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування);
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен) 

ПРН8. Розробляти 
проекти 
землеустрою, 
землевпорядної і 
кадастрової 
документації та 
документації з 
оцінки земель, 
складати карти і 
готувати 
кадастрові дані із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
геоінформаційних 
систем і цифрової 
фотограмметрії

Виробнича практика репродуктивний (вирішення 
виробничих завдань); 
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування;  поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
диференційований залік 
(захист звіту)

ПРН12. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції на основі 
використання 

Організація та 
управління 
геодезичним 
виробництвом

пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне та письмове 
опитування; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; поточний контроль 
за змістовими модулями 
(тестування); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен). 



знань з основ 
законодавства і 
управління 
виробництвом

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Супутникова геодезія 
та сферична 
астрономія

пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

захист звітів з лабораторних 
робіт; поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен). 

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Електронні геодезичні 
прилади 

пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок);
робота з джерелами 
(конспектування) 

захист звітів з лабораторних 
робіт; захист розрахунково-
графічної роботи; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен). 

РН10. Обирати і 
застосовувати 
інструменти, 
обладнання, 
устаткування та 
програмне 
забезпечення, які 
необхідні для 
дистанційних, 
наземних, польових 
і камеральних 
досліджень у сфері 
геодезії та 
землеустрою

Геодезія словесні, наочні, практичні, 
аналітичні, репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); розв’язання 
задач; конспектування 
лекцій; самостійна робота.

захист звітів з лабораторних 
робіт; модульні контрольні 
роботи; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; письмовий екзамен.

РН9. Збирати, 
оцінювати, 
інтерпретувати 
та 
використовувати 
геопросторові дані, 
метадані щодо 
об’єктів 
природного і 
техногенного 
походження, 
застосовувати 
статистичні 
методи їхнього 
аналізу для 
розв’язання 
спеціалізованих 
задач у сфері 
геодезії та 
землеустрою

Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

словесні, наочні, практичні усне опитування, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування

РН8. Брати участь 
у створенні 
державних 
геодезичних мереж 
та спеціальних 
інженерно-
геодезичних мереж, 
організовувати та 
виконувати 
топографічні та 
кадастрові 
знімання, 

Геодезія словесні, наочні, практичні, 
аналітичні, репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); розв’язання 
задач; конспектування 
лекцій; самостійна робота.

захист звітів з лабораторних 
робіт; модульні контрольні 
роботи; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; письмовий екзамен.



геодезичні 
вимірювання, 
інженерно-
геодезичні 
вишукування для 
проектування, 
будівництва та 
експлуатації 
об’єктів 
будівництва

РН7. Виконувати 
обстеження і 
вишукувальні, 
топографо-
геодезичні, 
картографічні, 
проектні та 
проектно-
вишукувальні 
роботи при 
виконанні 
професійних 
завдань з геодезії 
та землеустрою

Навчальна практика з 
геодезії І

репродуктивний (вирішення 
завдань в польових умовах); 
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування, письмовий 
звіт, дифзалік

РН6. Знати 
історію та 
особливості 
розвитку геодезії 
та землеустрою, їх 
місце в загальній 
системі знань про 
природу і 
суспільство

Основи професійної 
діяльності

пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування)

опитування під час 
практичних занять; 
поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування)

РН5. 
Застосовувати 
концептуальні 
знання 
природничих і 
соціально-
економічних наук 
при виконанні 
завдань геодезії та 
землеустрою

Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

словесний, практичний, 
наочний, дискусійний

опитування, під час 
практичних занять; 
тестування; письмові роботи 
(індивідуальні завдання); 
підсумковий контроль   
екзамен (тестування)

РН5. 
Застосовувати 
концептуальні 
знання 
природничих і 
соціально-
економічних наук 
при виконанні 
завдань геодезії та 
землеустрою

Фізика Словесні (лекції), практичні 
(лабораторні роботи)

Усне опитування, захист 
звітів з лабораторних робіт, 
комп’ютерне тестування, 
екзамен(письмово за 
білетами)

РН11. 
Організовувати та 
виконувати 
дистанційні, 
наземні, польові і 
камеральні роботи 
в сфері геодезії та 
землеустрою, 
оформляти 
результати робіт, 
готувати 
відповідні звіти

Геодезія словесні, наочні, практичні, 
аналітичні, репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); розв’язання 
задач; конспектування 
лекцій; самостійна робота.

захист звітів з лабораторних 
робіт; модульні контрольні 
роботи; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; письмовий екзамен.

РН5. 
Застосовувати 
концептуальні 
знання 
природничих і 
соціально-
економічних наук 
при виконанні 
завдань геодезії та 
землеустрою

Вища математика пояснювально-
ілюстративний (лекції), 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок), 
робота з джерелами 
(конспектування)

усне та письмове 
опитування, захист 
розрахунково-графічних 
робіт, поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування), письмові 
екзамени



РН4. Знати та 
застосовувати у 
професійній 
діяльності 
нормативно-
правові акти, 
нормативно-
технічні 
документи, 
довідкові 
матеріали в сфері 
геодезії та 
землеустрою і 
суміжних галузей

Теорія і практика 
правозастосування

словесні, практичні 
ілюстративні

поточний контроль, 
підсумковий контроль у 
формі заліку

РН3. Доносити до 
фахівців і 
нефахівців 
інформацію, ідеї, 
проблеми, рішення, 
власний досвід та 
аргументацію

Навчальна практика з 
геодезії І

репродуктивний (вирішення 
завдань в польових умовах);
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування, письмовий 
звіт, дифзалік

РН3. Доносити до 
фахівців і 
нефахівців 
інформацію, ідеї, 
проблеми, рішення, 
власний досвід та 
аргументацію

Основи професійної 
діяльності

пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок);
робота з джерелами 
(конспектування)

опитування під час 
практичних занять;
поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування)

РН2. 
Організовувати і 
керувати 
професійним 
розвитком осіб і 
груп

Навчальна практика з 
геодезії І

репродуктивний (вирішення 
завдань в польових умовах);
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування, письмовий 
звіт, дифзалік

РН1. Вільно 
спілкуватися в 
усній та письмовій 
формах державною 
та іноземною 
мовами з питань 
професійної 
діяльності

Українські історико-
гуманітарні студії 

наочний (демонстрація 
ілюстративного матеріалу); 
пояснювально-
інтерпрезентативний; 
інтерактивні (дискусії)

усне опитування; тестові 
завдання; залік

РН1. Вільно 
спілкуватися в 
усній та письмовій 
формах державною 
та іноземною 
мовами з питань 
професійної 
діяльності

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Словесні, наочні, 
репродуктивні 
пояснювально- 
ілюстративні. Виконання 
вправ, тестів, самостійна 
робота. Бесіда. Дискусія.

Підсумковий контроль – у 
формі заліку, екзамену

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

словесний, практичний, 
наочний, дискусійний

опитування, під час 
практичних занять; 
тестування; письмові роботи 
(індивідуальні завдання); 
підсумковий контроль   
екзамен (тестування)

РН4. Знати та 
застосовувати у 
професійній 
діяльності 
нормативно-
правові акти, 
нормативно-
технічні 
документи, 
довідкові 

Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

словесний, практичний, 
наочний, дискусійний

опитування, під час 
практичних занять; 
тестування; письмові роботи 
(індивідуальні завдання); 
підсумковий контроль   
екзамен (тестування)



матеріали в сфері 
геодезії та 
землеустрою і 
суміжних галузей

ПРН2. Знати 
теоретичні основи 
геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, 
топографічного і 
тематичного 
картографування, 
складання та 
оновлення карт, 
дистанційного 
зондування Землі 
та 
фотограмметрії, 
землеустрою, 
оцінювання 
нерухомості і 
земельного 
кадастру;

Геодезія словесні, наочні, практичні, 
аналітичні, репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); розв’язання 
задач; конспектування 
лекцій; самостійна робота.

захист звітів з лабораторних 
робіт; модульні контрольні 
роботи; захист 
розрахунково-графічної 
роботи; письмовий екзамен.

ПРН2. Знати 
теоретичні основи 
геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, 
топографічного і 
тематичного 
картографування, 
складання та 
оновлення карт, 
дистанційного 
зондування Землі 
та 
фотограмметрії, 
землеустрою, 
оцінювання 
нерухомості і 
земельного 
кадастру;

Вища геодезія пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування)

захист звітів з лабораторних 
робіт; захист розрахунково-
графічної роботи; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен) 

ПРН2. Знати 
теоретичні основи 
геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, 
топографічного і 
тематичного 
картографування, 
складання та 
оновлення карт, 
дистанційного 
зондування Землі 
та 
фотограмметрії, 
землеустрою, 
оцінювання 
нерухомості і 
земельного 
кадастру;

Курсовий проект 
"Картографія"

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод; 
дослідницький метод;  
дискусійний метод

поточний контроль за 
змістовими модулями 
(відповіді на запитання); 
письмовий звіт; 
диференційований залік 
(захист звіту)

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Геодезія словесні, наочні, практичні, 
аналітичні, репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); розв’язання 
задач; конспектування 
лекцій; самостійна робота.

захист звітів з лабораторних 
робіт;
модульні контрольні роботи; 
захист розрахунково-
графічної роботи; 
письмовий екзамен.

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 

Філософія Словесні (усні).
Практичні. Інтерактивні

Усне і письмове опитування 
на практичних заняттях: 
проб- лемно-пошукові 
завдання; диску- сії; 



геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

доповіді, рефе- рати, 
презентації, конспектування 
першоджерел; контрольні та 
самостійні роботи; тесту- 
вання за змісто-вими 
модулями у MOODLE та 
підсумковий конт- роль у 
вигляді письмового 
екзамену

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Основи наукових 
досліджень

словесний, частково-
пошуковий (евристичний) 
метод та дослідницький 
метод

письмове та усне 
опитування, доповідь під час 
практичних занять; 
поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування); підсумковий 
контроль - залік

ПРН4. 
Застосовувати 
методи і 
технології 
створення 
державних 
геодезичних мереж 
та спеціальних 
інженерно-
геодезичних мереж, 
топографічних 
знімань місцевості, 
топографо-
геодезичних 
вимірювань для 
вишукування, 
проектування, 
зведення і 
експлуатації 
інженерних споруд, 
громадських, 
промислових та 
сільськогосподарськ
их комплексів з 
використанням 
сучасних наземних і 
аерокосмічних 
методів

Навчальна практика з 
геодезії І

репродуктивний (вирішення 
завдань в польових умовах);
робота з джерелами (робота 
з нормативно-правовою 
документацією)

усне опитування, письмовий 
звіт, дифзалік

ПРН4. 
Застосовувати 
методи і 
технології 
створення 
державних 
геодезичних мереж 
та спеціальних 
інженерно-
геодезичних мереж, 
топографічних 
знімань місцевості, 
топографо-
геодезичних 
вимірювань для 
вишукування, 
проектування, 
зведення і 
експлуатації 
інженерних споруд, 
громадських, 
промислових та 
сільськогосподарськ
их комплексів з 
використанням 
сучасних наземних і 
аерокосмічних 
методів

Дистанційне 
зондування землі

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні

усне та письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка умінь, 
захист розрахунково-
графічної роботи; 
письмовий екзамен



ПРН4. 
Застосовувати 
методи і 
технології 
створення 
державних 
геодезичних мереж 
та спеціальних 
інженерно-
геодезичних мереж, 
топографічних 
знімань місцевості, 
топографо-
геодезичних 
вимірювань для 
вишукування, 
проектування, 
зведення і 
експлуатації 
інженерних споруд, 
громадських, 
промислових та 
сільськогосподарськ
их комплексів з 
використанням 
сучасних наземних і 
аерокосмічних 
методів

Супутникова геодезія 
та сферична 
астрономія

пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

захист звітів з лабораторних 
робіт; поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен)

ПРН4. 
Застосовувати 
методи і 
технології 
створення 
державних 
геодезичних мереж 
та спеціальних 
інженерно-
геодезичних мереж, 
топографічних 
знімань місцевості, 
топографо-
геодезичних 
вимірювань для 
вишукування, 
проектування, 
зведення і 
експлуатації 
інженерних споруд, 
громадських, 
промислових та 
сільськогосподарськ
их комплексів з 
використанням 
сучасних наземних і 
аерокосмічних 
методів

Вища геодезія пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування)

захист звітів з лабораторних 
робіт; захист розрахунково-
графічної роботи; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен) 

ПРН4. 
Застосовувати 
методи і 
технології 
створення 
державних 
геодезичних мереж 
та спеціальних 
інженерно-
геодезичних мереж, 
топографічних 
знімань місцевості, 
топографо-
геодезичних 
вимірювань для 
вишукування, 
проектування, 
зведення і 
експлуатації 
інженерних споруд, 
громадських, 
промислових та 
сільськогосподарськ

Курсовий проєкт 
«Геодезія»

дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

усне та письмове 
опитування, тестування в 
Moodle, письмовий звіт, 
диференційований залік 
(захист курсового проєкту)



их комплексів з 
використанням 
сучасних наземних і 
аерокосмічних 
методів

ПРН3. Знати 
нормативно-
правові засади 
забезпечення 
питань 
раціонального 
використання, 
охорони, обліку та 
оцінки земель на 
національному, 
регіональному, 
локальному і 
господарському 
рівнях, процедур 
державної 
реєстрації 
земельних ділянок, 
інших об’єктів 
нерухомості та 
обмежень у їх 
використанні;

Основи земельно-
кадастрових робіт

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні

опитування; тестування; 
захист звітів з практичних 
робіт; захист розрахунково-
графічної роботи; 
письмовий екзамен

ПРН3. Знати 
нормативно-
правові засади 
забезпечення 
питань 
раціонального 
використання, 
охорони, обліку та 
оцінки земель на 
національному, 
регіональному, 
локальному і 
господарському 
рівнях, процедур 
державної 
реєстрації 
земельних ділянок, 
інших об’єктів 
нерухомості та 
обмежень у їх 
використанні;

Основи професійної 
діяльності

пояснювально-
ілюстративний (лекції);
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування)

опитування під час 
практичних занять; 
поточний контроль за 
змістовими модулями 
(тестування)

ПРН3. Знати 
нормативно-
правові засади 
забезпечення 
питань 
раціонального 
використання, 
охорони, обліку та 
оцінки земель на 
національному, 
регіональному, 
локальному і 
господарському 
рівнях, процедур 
державної 
реєстрації 
земельних ділянок, 
інших об’єктів 
нерухомості та 
обмежень у їх 
використанні;

Теорія і практика 
правозастосування

словесні, практичні 
ілюстративні

поточний контроль, 
підсумковий контроль у 
формі заліку

ПРН2. Знати 
теоретичні основи 
геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, 
топографічного і 
тематичного 
картографування, 
складання та 
оновлення карт, 

Дипломна робота наочні, практичні публічний захист



дистанційного 
зондування Землі 
та 
фотограмметрії, 
землеустрою, 
оцінювання 
нерухомості і 
земельного 
кадастру;

ПРН2. Знати 
теоретичні основи 
геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, 
топографічного і 
тематичного 
картографування, 
складання та 
оновлення карт, 
дистанційного 
зондування Землі 
та 
фотограмметрії, 
землеустрою, 
оцінювання 
нерухомості і 
земельного 
кадастру;

Дистанційне 
зондування землі

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні

усне та письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка умінь, 
захист розрахунково-
графічної роботи; 
письмовий екзамен.

ПРН2. Знати 
теоретичні основи 
геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, 
топографічного і 
тематичного 
картографування, 
складання та 
оновлення карт, 
дистанційного 
зондування Землі 
та 
фотограмметрії, 
землеустрою, 
оцінювання 
нерухомості і 
земельного 
кадастру;

Землеустрій пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне та письмове 
опитування; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (відповіді на 
запитання); підсумковий 
контроль (письмовий 
екзамен). 

ПРН2. Знати 
теоретичні основи 
геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, 
топографічного і 
тематичного 
картографування, 
складання та 
оновлення карт, 
дистанційного 
зондування Землі 
та 
фотограмметрії, 
землеустрою, 
оцінювання 
нерухомості і 
земельного 
кадастру;

Картографія пояснювально-
ілюстративний (лекції); 
репродуктивний 
(розв’язання задач, 
напрацювання навичок); 
робота з джерелами 
(конспектування) 

усне та письмове 
опитування; поточний 
контроль за змістовими 
модулями (тестування); 
захист розрахунково-
графічної роботи; 
підсумковий контроль 
(письмовий екзамен). 

ПРН4. 
Застосовувати 
методи і 
технології 
створення 
державних 
геодезичних мереж 
та спеціальних 
інженерно-
геодезичних мереж, 
топографічних 
знімань місцевості, 
топографо-
геодезичних 

Геодезія словесні, наочні, практичні, 
аналітичні, репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні); розв’язання 
задач; конспектування 
лекцій; самостійна робота.

захист звітів з лабораторних 
робіт;
модульні контрольні роботи; 
захист розрахунково-
графічної роботи; 
письмовий екзамен



вимірювань для 
вишукування, 
проектування, 
зведення і 
експлуатації 
інженерних споруд, 
громадських, 
промислових та 
сільськогосподарськ
их комплексів з 
використанням 
сучасних наземних і 
аерокосмічних 
методів

ПРН5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Курсовий проєкт 
«Геодезія»

дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

усне та письмове 
опитування, тестування в 
Moodle, письмовий звіт, 
диференційований залік 
(захист курсового проєкту)

 


