
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського

Освітня програма 28340 Геодезія 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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 218

Повна назва ЗВО Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського

Ідентифікаційний код ЗВО 05385631

ПІБ керівника ЗВО Загірняк Михайло Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.kdu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/218

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 28340

Назва ОП Геодезія 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 геодезії, землевпорядкування та кадастру

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

Кафедри: Психології, педагогіки та філософії; Філології та видавничої 
справи; Інформатики і вищої математики; Біотехнологій та біоінженерії;  
Гуманітарних наук, культури і мистецтв; Екологічної безпеки та 
організації природокористування; Охорони праці, цивільної та 
промислової безпеки; Теорії, історії держави та права; Здоров'я людини 
та фізичної культури

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

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 180157

ПІБ гаранта ОП Міхно Павло Борисович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

gzk@kdu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(068)-636-69-03

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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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 
 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) має багаторічний досвід 
підготовки фахівців за напрямами «Кадастр», «Землевпорядкування та кадастр», «Геодезія, картографія та 
землеустрій».
У вересні 1997 року в Кременчуцькому державному політехнічному інституті на кафедрі технічної механіки було 
здійснено перший прийом студентів на денну форму навчання за спеціальністю 7.070905 «Кадастр». З 1998 року 
започатковано прийом і на заочну форму навчання.
У 2001 році спеціальність «Кадастр» була замінена на спеціальність 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр». За 
наказом № 97-1 від 21 травня 2001 року ректора університету було створено кафедру геодезії, землевпорядкування та 
кадастру, на якій розроблено адаптовані для умов Середнього Придніпров’я навчальні плани підготовки фахівців 
освітньо- кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст». У 2006 році спеціальність «Землевпорядкування та 
кадастр» акредитована за ІV рівнем акредитації (ОКР «магістр»).
З 2016 року напрям підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» трансформовано у спеціальність 193 – 
«Геодезія та землеустрій» галузі наук               19 «Архітектура та будівництво». На підставі досвіду підготовки 
фахівців із землевпорядкування та кадастру з урахуванням достатності необхідного навчально-методичного, 
матеріально технічного, інформаційного забезпечення та кадрового потенціалу, у 2017 році за цією спеціальністю 
було впроваджено освітньо-професійну програму «Геодезія та землеустрій» для підготовки здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр».
ОП «Геодезія та землеустрій» розроблена робочою групою випускової кафедри геодезії, землевпорядкування та 
кадастру КрНУ на підставі вимог національної рамки кваліфікацій, розглянута та схвалена на засіданні вченої ради 
КрНУ 30.03.2017 (протокол № 7) й затверджено наказом ректора КрНУ від 30.05.2017. 
У 2019 р. ОП «Геодезія та землеустрій» була оновлена та доопрацьована з урахуванням загальних рекомендацій 
МОН України щодо розроблення стандартів вищої освіти та акредитації освітніх програм, результатів анкетування 
студентів, пропозицій та зауважень стейкґолдерів (протокол засідання кафедри геодезії, землевпорядкування та 
кадастру від 28.02.2019 № 8). ОП у редакції 2019 року, що відповідає вимогам національної рамки кваліфікацій і 
положенням Проєкту стандарту вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», розглянуто на засіданні 
вченої ради університету (протокол від 29 травня 2019 р. № 9) та затверджено наказом ректора КрНУ від 03.06.2019.
У 2020 році відбувся процес перегляду та оновлення ОП з урахуванням вдосконалення процесу формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. Проєкт ОП у новій редакції було схвалено на засіданні кафедри 
геодезії, землевпорядкування та кадастру (протокол від 12.05.2020 № 9), розглянуто на засіданні вченої ради 
університету (протокол від 14.05.2020 № 6) та затверджено наказом ректора КрНУ від 16.06.2020.
 
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 2020 - 2021 20 15 5 0 0

2 курс 2019 - 2020 31 10 21 0 0

3 курс 2018 - 2019 13 8 5 0 0

4 курс 2017 - 2018 18 11 7 0 0

 
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 10729 Землеустрій та кадастр
28340 Геодезія та землеустрій

другий (магістерський) рівень 8133 Землеустрій та кадастр
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67950 22420

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

67950 22420

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 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 OPP_GZ_2019.pdf Y7/SwKSsoPbJqu5JmqvGUrfB4wnWpXSKAEZehDUWAf
s=

Навчальний план за ОП NavPlan193Denna 2019.pdf KuNcnlwyhzUKsnxVViGFpDV8ZaB99t5pTD21oE5mro0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Селяков.pdf PAEE/XDXg4IJYYnBwXQAbhGWNsuKwl+Ylne59Hfp5b
Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Давидов.pdf +8a7Kb+XXuoH6V4StsLhCeeVkbPvCvgnyccs0dag2oE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Бормишев.pdf tq3f3ALhDC7d/hCb/ne3CIkS3MaVao2tGJzAOyzVTVg=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП «Геодезія та землеустрій» є підготовка фахівців, здатних використовувати отримані теоретичні та 
практичні знання в професійній діяльності у сферах геології, геодезії, землеустрою, кадастру, картографії та 
геоінформатики: розробляти та використовувати технології й обладнання; розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми із використанням геодезичних, картографічних і геоінформаційних даних; 
застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання об’єктів землеустрою; здійснювати дослідницьку 
діяльність.
Особливість ОП полягає у підготовці фахівців, здатних розв’язувати широкий спектр актуальних виробничих 
завдань з геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, приймати оптимальні рішення із застосуванням сучасних 
методик і технологій для задоволення потреб державних, комунальних і приватних підприємств, установ та 
організацій, об’єднаних територіальних громад Кременчуцького регіону та суміжних регіонів Полтавської, 
Черкаської та Кіровоградської областей. 
Специфіка Кременчуцького регіону полягає в його гірничодобувній спрямованості, а відтак і у затребуваності 
фахівцями з навичками виконання маркшейдерських робіт. Цей напрямок забезпечують інженерні дисципліни ОП: 
«Інженерна геодезія та основи маркшейдерії», «Інженерне обладнання територій».

 

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

«Стратегічною програмою розвитку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на 
період 2020–2025 роки» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2025.pdf) місією університету визначено 
підготовку на принципах автономії, академічної доброчесності, академічної мобільності та академічної свободи 
конкурентоспроможного людського капіталу для інноваційного розвитку України, самореалізації особистості, 
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Стратегія КрНУ передбачає 
забезпечення організації освітнього процесу в університеті, спрямованого на здобуття студентами якісної вищої 
освіти та створення нових знань, умінь і навичок, що забезпечують їх компетентність відповідно до європейських 
стандартів вищої освіти. Відповідно, цілі ОП «Геодезія та землеустрій» у рамках місії та стратегії КрНУ досягаються 
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через формування знань студентів у природничій, соціальній, гуманітарній і технічній сферах; сприяння 
самореалізації особистості; забезпечення конкурентоздатності випускника на ринку праці в умовах євроінтеграції. 
Стратегічні напрями розвитку КрНУ визначають перспективи подальшого вдосконалення ОП.

 

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

При формуванні цілей та програмних результатів навчання за ОП «Геодезія та землеустрій» ураховані побажання 
здобувачів і випускників стосовно освітніх компонентів та інших аспектів організації навчального процесу. Інтереси 
та пропозиції здобувачів і випускників визначаються за результатами опитування шляхом анонімного письмового 
та онлайн анкетування (http://gzk.kdu.edu.ua/node/189). Результати такого анкетування обговорюються на 
засіданнях кафедри, узгоджуються та враховуються під час оновлення ОП. У редакції ОП 2019 року та навчальних 
планах враховано пропозиції здобувачів щодо зменшення кількості навчальних дисциплін, які вивчаються 
протягом навчального року; зменшення кількості індивідуальних робіт; вивчення дисципліни «Іноземна мова» на 4 
курсі для покращення мовної підготовки.

- роботодавці

Через консультації з викладачами кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру та анкетування роботодавці 
надають пропозиції щодо підготовки фахівців за ОП «Геодезія та землеустрій». Пропозиції, що надходять від 
представників ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», КП «Архітектура і 
кадастр», ТОВ «Інститут дослідження проблем оточуючого середовища України» та інших організацій, 
розглядаються та узгоджуються на засіданнях кафедри, і враховуються в процесі розроблення та оновлення ОП. 
Відгуки та рецензії від роботодавців розміщені на веб-сторінці ОП «Геодезія та землеустрій» за посиланням 
http://gzk.kdu.edu.ua/node/193.
Інтереси роботодавців щодо розвитку професійних компетентностей для успішної фахової діяльності у сфері геодезії 
та землеустрою ураховані в змісті освітніх компонентів. Зокрема, пропозиції роботодавців щодо розширення 
використання у навчальному процесі сучасних засобів виконання топографічних знімань (у т. ч. безпілотних 
літальних апаратів) та геоінформаційних систем для обробки результатів геодезичних і кадастрових знімань, 
ураховані під час оновлення робочих програм з дисциплін «Геодезія», «Геодезичне забезпечення землевпорядних 
робіт», програми навчальної практики зі спеціальності.
Пропозиції роботодавців, що залучаються до роботи екзаменаційної комісії в процесі підсумкової атестації 
бакалаврів, ураховуються під час оновлення завдань до тестового державного іспиту.

- академічна спільнота

Співпраця з представниками інших закладів вищої освіти (зокрема, КНУБА, ОДАБА) дозволяє перманентно 
актуалізовувати зміст освітніх компонентів та поліпшувати ОП «Геодезія та землеустрій» з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку галузі та вимог академічної спільноти України. 
Інтереси академічної спільноти виявляються під час проведення спільних науково-практичних конференцій 
(http://www.kdu.edu.ua/conf_ted/index.php), круглих столів, науково-методичних семінарів. У ОП «Геодезія та 
землеустрій» враховані пропозиції та рекомендації представників академічної спільноти щодо збільшення обсягу 
навчального навантаження дисциплін кадастрового спрямування, оновлення обладнання та програмних продуктів.
Академічна спільнота КрНУ здійснює моніторинг ОП щодо відповідності нормативним документам.

- інші стейкхолдери

Під час проведення конференцій, співбесід під час вступу на навчання зі скороченим терміном визначаються 
потреби та інтереси інших груп стейкґолдерів – представників об’єднаних територіальних громад, територіальних 
відділів Держгеокадастру, сільськогосподарських і комунальних підприємств. Інтересам цих стейкґолдерів 
відповідають обов’язкові дисципліни «Планування поселень та вулично-дорожна мережа», «Архітектура», та 
вибіркові дисципліни «Протиерозійна організація території», «Інженерне обладнання територій». Під час 
профорієнтаційних зустрічей на День відкритих дверей пропозиції щодо покращення вступу на ОП висувають 
абітурієнти та їх батьки. Ті з них, що стосуються можливості отримання додаткових балів з предметів ЗНО, втілені 
через запровадження олімпіад з географії та математики. Конкурсні завдання з предмету «Географія» орієнтовані 
на подальше вивчення дисципліни «Геодезія».

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

Робоча група здійснює моніторинг потреб у фахівцях з геодезії та землеустрою установ державної влади, 
землевпорядних, землеоціночних підприємств, сільськогосподарських підприємств, об’єднаних територіальних 
громад та інших організацій.
Випускники освітнього ступеня «бакалавр» придатні для виконання робіт у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 
надання консультаційних послуг у цих сферах на посадах «технік-топограф», «технік-геодезист», «технік-топограф 
кадастровий», «технік-землевпорядник».
Досвід співпраці з роботодавцями свідчить, що на ринку праці існує попит на фахівців, які здатні 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/193): виконувати топографічні знімання місцевості з використанням сучасних наземних 
та аерокосмічних методів; розробляти проекти землеустрою, землевпорядну, кадастрову та землеоціночну 
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документацію, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням геоінформаційних систем; приймати 
оптимальні рішення в процесі виконання геодезичних і землевпорядних робіт.
Відповідні результати навчання формуються через вивчення дисциплін «Геодезія», «ГІС і бази даних», «Організація 
і управління геодезичним виробництвом», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Землевпорядне 
проектування». Загальні тенденції розвитку спеціальності відображають професійні досягнення випускників 
кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру (http://gzk.kdu.edu.ua/kafedra/students).

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

ОП «Геодезія та землеустрій» спрямована на підготовку фахівців галузі геодезії та землеустрою для установ, 
підприємств та організацій Кременчуцького регіону, Полтавської та суміжних областей (Черкаської та 
Кіровоградської). 
У програмних результатах навчання враховано галузеві потреби щодо здатності збирати, класифікувати та 
систематизувати інформацію залежно від поставленого завдання; здійснювати землеустрій із урахуванням 
соціальних, екологічних, економічних, ландшафтних та інших умов. 
У програмних результатах навчання знайшли відображення регіональні потреби щодо необхідності знання 
нормативно-правових засад використання, охорони, обліку, оцінки, реєстрації земель на регіональному рівні. 
Компетентності щодо оцінки регіональних особливостей території для розв’язання проблем галузі геодезії та 
землеустрою набуваються здобувачами під час вивчення дисциплін «Комплексна оцінка землі та нерухомості», 
«Планування поселень та вулично-дорожна мережа», «Протиерозійна організація території».
Значна кількість випускників кафедри займали або займають посаду маркшейдера у ПрАТ «Полтавський ГЗК», 
ТОВ «Єристівський ГЗК», ДП МОУ ККУ «КВАРЦ» та інших гірничодобувних підприємствах. Особливості 
Кременчуцького регіону, пов’язані із розвитком гірничодобувної промисловості, обумовлюють обов’язковий 
характер дисципліни «Геологія та геоморфологія», а також необхідність інженерних дисциплін: «Інженерна 
геодезія та основи маркшейдерії», «Інженерне обладнання територій».

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

Під час розроблення та оновлення ОП «Геодезія та землеустрій» проведено аналіз аналогічних вітчизняних програм 
з підготовки бакалаврів. За відсутності Стандарту вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у ОП 
«Геодезія та землеустрій» враховано підхід Одеського державного аграрного університету, Національного 
університету біоресурсів і природокористування щодо формування цілей, програмних результатів навчання і 
компетентностей на підґрунті формулювань Проєкту Стандарту вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та 
землеустрій» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/proekty_standartiv_VO/193-
geodeziya-bakalavr-20.03.2017.docx). Також враховано загальне співвідношення обов’язкових дисциплін 
геодезичного, землевпорядного, кадастрового спрямування та ГІС в ОП зазначених ЗВО, та Дніпровської 
політехніки. 
При визначенні структурно-логічної послідовності вивчення основних дисциплін геодезичного спрямування 
враховано освітні програми підготовки бакалаврів за напрямом «Геодезія та картографія» Варшавської політехніки 
(https://www.gik.pw.edu.pl/Kierunki-studiow/Geodezja-i-Kartografia/Programy-studiow-GiK), університету 
природничих наук у Вроцлаві (http://www.aqua.up.wroc.pl/dydaktyka/18407/kierunek_geodezja_i_kartografia.html).

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

Стандарт вищої освіти (СВО) зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» відсутній. ОП «Геодезія та землеустрій» 
сформована на Класифікатора професій (ДК 003:2010) і Проєкту Стандарт вищої освіти України першого 
(бакалаврського) рівня вищої світи за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (Київ, 2017, розробники: Шульц 
Р.В., Сохнич А.Я., Кульбака О.М., Приходько М.М., Славінська О.С., Трегуб М.В., Третяк К.Р., Хропот С.Г., Яременко 
Ю.І.) (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-193_bac-2019/193-geodeziya-bakalavr-20.03.2017.docx).
За відсутності стандарту вищої освіти ОП «Геодезія та землеустрій» відповідає вимогам Національної рамки 
кваліфікацій (НРК), згідно із якою першому (бакалаврському) рівню вищої освіти відповідає 6-й рівень 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#Text).
Визначені ОП результати навчання, що внесені до силабусів та оновлених редакцій робочих навчальних програм 
освітніх компонентів, здобувачі набувають, вивчаючи відповідні дисципліни. Матриця відповідності програмних 
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання наведена в табл. 3.

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?

В ОП встановлено відповідність вимог НРК (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#Text) 
програмним результатам навчання. 
«Знання»: концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і визначень 
у сфері професійної діяльності: ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 13. 
«Уміння»: поглиблені когнітивні та практичні навички, інноваційність у сфері професійної діяльності на 
необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем рівні – ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, 
ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 14. 
«Комунікація»: донесення до фахівців і нефахівців ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації; збір, 
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інтерпретація та застосування даних; спілкування з професійних питань усно та письмово, у тому числі іноземною 
мовою – ПРН 4, ПРН 8, ПРН 13. 
«Автономність та відповідальність»: управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами; 
здатність нести відповідальність за розроблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих або навчальних 
обставинах; формування суджень із урахуванням соціальних, наукових та етичних аспектів; організація та 
керівництво професійним розвитком окремих осіб та груп; здатність продовжувати навчання із суттєвим ступенем 
автономії – ПРН 4, ПРН 5, ПРН 8, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 13, ПРН 14.

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)?

240

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 «Геодезія та землеустрій» відповідає предметній області спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», 
галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Наповнення ОП «Геодезія та землеустрій» спрямоване на засвоєння 
професійних знань і компетентностей з геодезії, картографії, землеустрою, кадастру, геоінформаційних систем і 
технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, оцінки землі та нерухомого майна.
Основна мета ОП «Геодезія та землеустрій» полягає у підготовці фахівців, здатних використовувати отримані 
теоретичні та практичні знання в професійній діяльності у сферах геології, геодезії, землеустрою, кадастру, 
картографії та геоінформатики. Відповідно, теоретичний зміст предметної області складають знання про форму та 
розміри Землі, концепції і принципи ведення топографо-геодезичної діяльності, землеустрою, земельного кадастру, 
а також їх інформаційного забезпечення. Спеціальні знання ґрунтуються на базових знаннях з природничих наук, 
математики та інформаційних технологій. ОП «Геодезія та землеустрій» в обов’язковій своїй частині містить 9 
дисциплін з геодезії, картографії, фотограмметрії та дистанційного зондування, 5 дисциплін із землеустрою, 
кадастру та планування поселень, 2 дисципліни з геоінформаційних систем і технологій.
Крім обов’язкових освітніх компонентів ОП «Геодезія та землеустрій» передбачає вивчення дисциплін за вибором 
студента, які доповнюють та поглиблюють програмні результати навчання та орієнтовані на задоволення освітніх і 
культурних потреб студентів, отримання додаткової фундаментальної і спеціальної підготовки.
Зміст вибіркових дисципліни визначається особливостями галузевих та регіональних потреб у фахівцях в галузі 
геодезії та землеустрою, а також досвідом підготовки фахівців у КрНУ за напрямом «Геодезія, картографія та 
землеустрій». 
Методи, методики та технології, закладені в ОП «Геодезія та землеустрій»: польові, камеральні та дистанційні 
методи досліджень, методики збирання та оброблення геопросторових даних, геоінформаційні технології, 
технології польових і камеральних робіт у галузі геодезії та землеустрою, а також загальнонаукові методи пізнання 
та дослідницької діяльності (спостереження, вимірювання, виконання практичних завдань, інформаційно-
комунікаційні технології). 
Інструменти та обладнання, якими здобувач вищої освіти повинен оволодіти: геодезичне, навігаційне, 
аерознімальне обладнання, фотограмметричні комплекси та системи, спеціалізоване геоінформаційне, геодезичне 
та фотограмметричне програмне забезпечення для розв’язання прикладних задач у галузі геодезії та землеустрою.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти за ОП «Геодезія та землеустрій» передбачає 
ознайомлення здобувачів із навчальними планами, силабусами або анотаціями вибіркових дисциплін, самостійний 
особистий вибір здобувачами дисциплін з переліку навчальних дисциплін за вибором студента 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/190). Студенти мають можливість вибирати об’єкти дослідження у курсовому 
проектуванні, приймати участь у олімпіадах, науковій діяльності за напрямами наукових досліджень кафедри 
геодезії, землевпорядкування та кадастру, а також мають право на академічну мобільність.
Індивідуальна освітня траєкторія забезпечується веденням індивідуального навчального плану студента (згідно із 
відповідним Порядком (http://workflow.kdu.edu.ua/counter.php?
file=Documents/inner/301_1_2019_2020.zip&id_doc=2311&id_vid=118)). В індивідуальному навчальному плані 
студента зазначаються: перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження, 
типи індивідуальних завдань, вид семестрового оцінювання, обов’язкові навчальні дисципліни, навчальні 
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дисципліни за вибором студента. Необхідна для заповнення бланку індивідуального навчального плану інформація 
розміщена на веб-сторінці ОП «Геодезія та землеустрій» (http://gzk.kdu.edu.ua/eduwork/eduprograms).

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

У 2019-2020 н. р. в КрНУ вибіркова складова навчальних планів містила блоки професійно-орієнтованих дисциплін 
і дисциплін вільного вибору. Механізм реалізації права вибору навчальних дисциплін визначається «Алгоритмом 
вибору дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів 
«бакалавр», «магістр»; заповнення індивідуального навчального плану студента (ІНПС)», затвердженим наказом 
ректора КрНУ від 20.12.2019 № 342-1 (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-193_bac-2019/Algoritm_vubory_2019.zip). 
Згідно із цим Алгоритмом студент складає заяву на вибір конкретного блоку складової професійно орієнтованих 
дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» під час вступу або 1-5 вересня першого року 
навчання. Заяву (продовження) на вибір дисциплін вільного вибору розділу «Навчальні дисципліни за вибором 
студента» студент складає з 1.09 до 20.03 другого курсу. Студенти заочної форми навчання обирають певний блок 
складової професійно орієнтованих дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» у першу 
установчу сесію (1 рік навчання), дисципліни вільного вибору – в осінню сесію третього семестру. 
Починаючи з 2020-2021 н. р. запроваджено новий порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів. Правила формування та процедура вибору вибіркових навчальних дисциплін студентом викладені у 
«Положенні про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Вибіркові навчальні 
дисципліни» навчальних планів освітніх рівнів бакалавр, магістр», затвердженому наказом ректора КрНУ від 
31.08.2020 № 143-1 (http://workflow.kdu.edu.ua/counter.php?
file=Documents/inner/143_1_2020_2020.zip&id_doc=2431&id_vid=118). 
Вибір дисциплін «Переліку навчальних дисциплін за вибором студента» за спеціальністю здобувачі здійснюють на 
підставі своєї інформованості про зміст ОП «Геодезія та землеустрій», навчальний план, структурно-логічну схему 
освітніх компонентів, а також власних професійних уподобань. Свій вибір здобувачі підтверджують поданням 
письмової заяви на ім’я декана ФПН. На підставі поданих заяв декан ФПН формує службову записку про розподіл 
академічних груп за вибраними навчальними дисциплінами та подає її до навчального відділу. Вибрані навчальні 
дисципліни вносяться до робочих навчальних планів освітніх програм і визначають навчальне навантаження 
кафедр та конкретного викладача. За результатами остаточного формування академічних груп з вивчення 
навчальних дисциплін за вибором студента навчальні дисципліни за вибором закріплюються у індивідуальному 
навчальному плані здобувача і стають для нього обов’язковими. Перелік вибіркових дисциплін оновлюється в 
процесі перегляду ОП «Геодезія та землеустрій».

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

ОП «Геодезія та землеустрій» та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти під 
час проведення практичних і лабораторних занять, а також навчальних практик з геодезії та спеціальності 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/57). Загальний обсяг аудиторних занять з практичної підготовки здобувачів денної 
форми навчання становить 42,9 кредитів ECTS, а усіх видів практики – 10,5 кредитів ECTS. 
Практична підготовка спрямована на набуття здобувачами таких основних фахових компетентностей: ФК 4. 
Здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою; ФК 6. Здатність проводити польові, 
дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та землеустрою; ФК 10. Здатність розробляти проекти і 
програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати 
польових, камеральних і дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої.
Цілі, завдання та зміст практичної підготовки формулюються із урахуванням інтересів потенційних роботодавців з 
державних, комунальних і приватних закладів, установ, організацій геодезичного, землевпорядного, кадастрового, 
будівельного та гірничодобувного профілів (http://gzk.kdu.edu.ua/node/138). Результати анкетування свідчать про 
задоволеність здобувачів якістю практичної підготовки на рівні 90 % 
(http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Rezults_Navchannya.pdf).

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

Навчання за ОП «Геодезія та землеустрій» дозволяє здобути соціальні навички через освітні компоненти загальної 
підготовки (загальні компетентності) і освітні компоненти професійної підготовки (фахові компетентності). 
Уміння працювати в колективі, лідерство набувається під час роботи у складі бригади над спільними завданнями на 
практичних і лабораторних заняттях з дисциплін «Геодезія», «Геодезичні прилади», «Основи інженерної геодезії», 
під час практик. Здатність до прямої комунікації державною та іноземною мовою набувається під час вивчення 
дисциплін «Іноземна мова» та «Українознавство». Уміння слухати й аргументовано вести дискусії, у т. ч. і з 
професійних питань, набувається завдяки публічному захисту індивідуальних завдань (курсових проєктів/робіт) з 
дисциплін «Землевпорядне проектування», «Комплексна оцінка землі та нерухомості», «ГІС і бази даних», 
«Математична обробка геодезичних вимірів та основи метрології і стандартизації», а також на семінарських 
заняттях з дисциплін загальної підготовки «Філософія», «Українознавство», «Правове регулювання суспільних 
відносин в Україні». Навички формування письмових звітів набуваються в результаті самостійного виконання 
індивідуальних завдань. 
Наведені соціальні навички, що потрібні для якісної та успішної адаптації у соціальному і професійному середовищі, 
розширюються під час практик, а також внаслідок участі здобувачів у роботі органів студентського самоврядування, 
тренінгах, громадських заходах тощо.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти відсутній (https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&isSpecial=True&id=22469103-
4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv). 
ОП «Геодезія та землеустрій» враховує вимоги НРК України та положення Проєкту Стандарт вищої освіти України 
першого (бакалаврського) рівня вищої світи за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 
(http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-193_bac-2019/193-geodeziya-bakalavr-20.03.2017.docx). 
Інтеграція геодезії, картографії, землеустрою, кадастру та геоінформаційних технологій у рамках навчання 
відповідає сучасним тенденціям розвитку спеціальності в Україні, зокрема, професійним вимогам щодо 
сертифікації працюючих інженерів–землевпорядників та геодезистів (https://land.gov.ua/icat/kvalifikatsiina-
komisiia/).
КрНУ здійснює випуск здобувачів вищої освіти зі спеціальностей/напрямків «Землевпорядкування та кадастр», 
«Геодезія, картографія та землеустрій», «Геодезія та землеустрій» уже 20 років (з 2001 р.). Від випускників КрНУ, 
що займали/займають провідні посади в земельних службах України, надходить інформація про сфери можливої 
професійної діяльності випускників, об’єкти діяльності, посадові обов’язки фахівців, потрібні навички.

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

Загальні вимоги щодо розподілу навчального навантаження з навчальних дисциплін закріплені у «Положенні про 
організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar). В ОП «Геодезія та землеустрій» обсяг циклу 
дисциплін загальної підготовки загалом складає           44 кредити ЄКТС (18,3 % обсягу ОП), циклу дисциплін 
професійної підготовки – 124 кредити ЄКТС (51,7 %), циклу вибіркових навчальних дисциплін –                 60 кредитів 
ЄКТС (25,0 %), практична підготовка з атестацією – 12 кредитів ЄКТС (5,0 %). Згідно з навчальним планом для 
студентів денної форми навчання, загальне навантаження здобувачів вищої освіти з усіх освітніх компонентів 
складає 240 кредитів ЄКТС (8 семестрів), у т. ч. 32 % – аудиторні заняття,               68 % – самостійна робота. 
Для оцінювання ступеня фактичного навантаження проводяться опитування студентів. Дані опитувань свідчать, що 
рівень задоволеності здобувачів годинами, виділеними для самостійної роботи, становить 86 % 
(http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Rezults_Navchannya.pdf).

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 форма освіти за ОП «Геодезія та землеустрій» не реалізується.

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

http://www.kdu.edu.ua/new/priyom.php

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

Останній за часом вступ на ОП 193 «Геодезія та землеустрій» здійснено відповідно до Правил прийому 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Pravila_KrNU_2020_zi_zminamy.pdf). Особливості ОП враховано у предметах 
сертифікату ЗНО та їх вагових коефіцієнтах. Для бюджетної конкурсної пропозиції згідно з Додатком 5 до Правил 
прийому, це: «Українська мова та література» з вагою 0,30; «Математика» – 0,30; «Географія» або «Історія 
України» – 0,30. 
Вступник на ОП «Геодезія та землеустрій» має можливість отримати додаткові бали (від 1 до 20) шляхом участі у 
Всеукраїнських олімпіадах Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з географії 
або математики (http://www.kdu.edu.ua/olimp/olimp.html). Вибір конкурсних предметів олімпіади продиктовано 
спеціальними компетенціями випускників, зокрема, «здатність застосовувати базові знання із суміжних дисциплін 
гуманітарної, соціально-економічної, природничої підготовки, математики та інформаційних технологій, вміння 
використовувати їх теорії, принципи та підходи».
Предметний зміст програм олімпіад з географії та математики відповідає змісту програм загальноосвітніх 
навчальних закладів. Конкурсні завдання цих олімпіад орієнтовані на визначення вмінь вступника щодо 
користування масштабом та умовними знаками карти, обчислення горизонтального кута між напрямками, 
оперування градусними величинами, площами, прямокутними координатами, знань основних 
сільськогосподарських культур, типів ґрунтів і зон України тощо.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, врегульовані Положенням про організацію 
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освітнього процесу, яке доступне з сайту КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar). 
При переведенні з інших ЗВО студент надає документ з результатами навчання (додаток до диплома, академічна 
довідка тощо). Положенням визначено, що перезарахування раніше складених студентом заліків та екзаменів 
проводиться деканом за умови ідентичності назви, обсягу навчальної дисципліни та форм семестрового контролю. В 
інших випадках це питання вирішується відповідними кафедрами на підставі аналізу програмних вимог дисциплін.
Результати навчання для учасників програм академічної мобільності враховують відповідно до «Положення про 
порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної мобільності», яке доступне з 
сайту КрНУ (http://cia.kdu.edu.ua/Documents/pologennija_perezah_rez_akadem_mob.pdf). Положенням визначено, 
що перезарахування кредитів відбувається автоматично на основі договору про участь у програмі академічної 
мобільності. Перезарахування проводиться на підставі академічної довідки, у якій зазначені освітні компоненти, 
кількість кредитів та отримані оцінки. Процедуру перезарахування результатів навчання забезпечують 
координатори з питань академічної мобільності. У випадку виникнення суперечливих питань деканом формується 
предметна комісія, яка приймає рішення про перезарахування чи визначає умови, необхідні для перезарахування.

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

Інформація про можливість визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, доводиться абітурієнтам при 
вступі та студентам на перших зборах після вступу кураторами груп.
На ОП, що акредитується, існує практика визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Прикладом є 
прийом на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в 
інших навчальних закладах. Серед студентів, які навчаються за ОП на основі раніше здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, є випускники технікумів і коледжів Полтавської, Кіровоградської та 
Черкаської областей. Згідно умов прийому на навчання до ЗВО України у 2020 році вони вступали до університету 
за результатами складання фахового випробування зі спеціальності та ЗНО з української мови та літератури. 
Перезарахування результатів навчання, отриманих ними в інших закладах освіти, проводилося на підставі 
порівняння додатку до диплома про раніше здобутий рівень освіти та навчальних планів ОП, що акредитується, за 
умови ліквідації академічної різниці. 
Студентів, які брали участь у програмах академічної мобільності на ОП, що акредитується, не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулює «Порядок визнання 
результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти у КрНУ» (додаток 2 до Положення про організацію 
освітнього процесу, доступний з сайту КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar).
Визнання результатів проводять у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом ОП, 
передбачено вивчення певної навчальної дисципліни. Здобувач звертається з відповідною заявою до декана 
факультету. До заяви додають документи, що підтверджують отримані уміння. 
Для визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, розпорядженням декана створюється 
предметна комісія, до складу якої входять декан, гарант ОП і науково-педагогічні працівники, які викладають 
дисципліни, що пропонуються до перезарахування. Предметна комісія визначає метод оцінювання результатів 
навчання. Підсумковий контроль здійснюють у вигляді іспиту або диференційованого заліку. Предметна комісія 
виставляє підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС і формує протокол з висновком про зарахування чи незарахування 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. У разі перезарахування навчальних дисциплін у навчальній 
картці здобувача зазначають назву навчальної дисципліни, кількість годин/кредитів, оцінку та підстави до 
перезарахування. Здобувача звільняють від вивчення цієї навчальної дисципліни у наступному семестрі.

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

На ОП, що акредитується, звернень від студентів щодо визнання результатів, отриманих у неформальній освіті, не 
надходило.

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

Форми та методи навчання і викладання регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), визначаються метою, компетентностями та 
очікуваними програмними результатами навчання.
Для формування базових теоретичних знань на ОП «Геодезія та землеустрій» застосовуються переважно 
пояснювально-ілюстративні та репродуктивні методи навчання, поглиблених знань і практичних навичок – 
частково-пошукові, проблемного викладу, дослідницькі.
У навчальному процесі задіяно аудиторну (лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття), самостійну 
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позааудиторну (підготовка до поточного контролю, виконання індивідуальних завдань); індивідуальну 
(індивідуальні консультації); групову (участь у науково-практичних конференціях) форми навчання та викладання.
У період карантину для проведення занять, консультацій, захисту виконаних курсових проєктів/робіт та 
індивідуальних завдань застосовуються: платформа Zoom, тематичні групи у месенджерах, електронні курси на базі 
Moodle (http://krnu.org/course/index.php?categoryid=33). 
Форми та методи навчання і викладання на ОП «Геодезія та землеустрій» конкретизовані у робочих програмах та 
силабусах освітніх компонентів (http://gzk.kdu.edu.ua/node/93).
Відповідність методів навчання і форм оцінювання очікуваним програмним результатам навчання за кожним 
обов’язковим компонентом відображено у таблиці 3.

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?

Принципи реалізації студентоцентрованого підходу в КрНУ визначені в «Кодексі якості КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf). Студентоцентроване навчання розглядає студента як 
суб’єкта освітнього процесу, стимулює мотивацію студента, враховує його індивідуальні потреби та інтереси, сприяє 
формуванню взаємної поваги та довіри між студентом і викладачем.
Освітній процес за ОП «Геодезія та землеустрій» передбачає вибір освітніх компонентів, участь студентів у системі 
внутрішнього забезпечення якості, різноманітність методів навчання, реагування на скарги та пропозиції учасників 
освітнього процесу. 
У процесі перегляду та оновлення ОП «Геодезія та землеустрій» враховувалися рекомендації та пропозиції студентів 
стосовно навчання і викладання. У контексті студентоцентрованого підходу здобувачам заздалегідь забезпечено 
доступ до необхідних навчальних, методичних і допоміжних матеріалів.
Під час іспиту (заліку) викладачі враховують різні обставини, які ускладнюють здобувачу вчасне проходження 
поточного та підсумкового контролю, та надають поради щодо полегшення засвоєння навчальних матеріалів. 
Оцінювання курсових проектів/робіт проводиться декількома екзаменаторами.
Результати анкетування здобувачів вищої освіти відображають достатній рівень їх задоволеності застосовуваними 
викладачами методами навчання і викладання (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Rezults_Navchannya.pdf).

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

Принципи академічної свободи закріплені у нормативних документах КрНУ: «Положенні про порядок реалізації 
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу КрНУ» 
(http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf), «Положенні про організацію освітнього 
процесу в КрНУ» (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), «Кодексі якості КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf).
Науково-педагогічний склад кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру має можливість реалізовувати 
принципи академічної свободи через вільний вибір змісту, форм, методів і засобів для своєї навчальної, методичної 
та наукової роботи, залучення студентів до науково-дослідницької та пошукової діяльності 
(http://gzk.kdu.edu.ua/science/studentsandteaches). Регулярне підвищення кваліфікації (курси, стажування, захист 
дисертації, академічна мобільність, конференції тощо) (http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1948) дозволяє 
викладачам застосовувати в освітньому процесі набуті знання та досвід.
Застосовувані методи навчання та викладання за ОП «Геодезія та землеустрій» передбачають самостійність і 
незалежність учасників освітнього процесу, тому в повному обсязі дозволяють реалізувати принципи академічної 
свободи. У контексті академічної свободи студенти мають можливість на підставі своїх особистих здібностей вільно 
вибирати освітні компоненти, напрями наукових досліджень і позанавчальної творчості, вільно висловлювати свої 
думки.

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 *

Інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах 
освітнього компонента викладач усно повідомляє здобувачам на першому занятті. Крім цього, викладач надає 
здобувачам кодове слово доступу до електронного курсу відповідного освітнього компонента в Онлайн системі 
навчання КрНУ (http://krnu.org/course/index.php?categoryid=33).
Новини щодо навчального процесу розміщуються на веб-сайті КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/main.php). 
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання (силабуси, навчальні, робочі програми освітніх 
компонентів та методичні вказівки) розміщена у вільному доступі на веб-сторінці ОП 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/93). У віртуальному просторі КрНУ (http://krnu.org/course/index.php?categoryid=33) 
розміщені також лекції, тести, переліки питань до підготовки, переліки рекомендованої літератури, допоміжні 
навчальні матеріали. 
Така різнобічна форма інформування спрощує здобувачам доступ до актуальної інформації.

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

На кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру здобувачі вищої освіти отримують актуальну наукову 
інформацію безпосередньо під час навчального процесу на аудиторних заняттях і залучаються до наукових 
досліджень. Зміст викладання фахових дисциплін: «Геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», 
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«Супутникова геодезія», «Планування поселень та вулично-дорожня мережа» тощо, сприяє розвитку 
дослідницьких компетенцій в галузі геодезії та землеустрою, зокрема, здатності проводити польові, дистанційні та 
камеральні дослідження, здатності вирішувати прикладні наукові та технічні завдання.
Керівництво діяльністю Товариства студентів, аспірантів і молодих учених на кафедрі геодезії, землевпорядкування 
та кадастру здійснює доц. Гальченко Н. П. Студенти, що навчаються на ОП «Геодезія та землеустрій», приймають 
участь у І та ІІ турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних 
наук зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» та Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Геодезія та 
землеустрій», у наукових семінарах, науково-практичних конференціях (у т. ч. молодих вчених), мають публікації (у 
т. ч. одноосібні) тез та статей у матеріалах конференцій, розділів у колективних монографіях 
(http://gzk.kdu.edu.ua/science/studentsandteaches). 
 У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» здобуті 
призові місця – 2 місце (2015 рік), 3 місце (2017 рік), 3 місце (2021 рік) під керівництвом доц. Гальченко Н.П.
У 2016-2018 рр. підготовлені переможці ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт серед учнів-членів Малої академії наук України (відділення: науки про Землю; секції: геологія, геохімія та 
мінералогія; географія та ландшафтознавство) – ІІ і ІІІ етапи (2016, 2017) науковий керівник доц. Лашко С.П., ІІ 
етап (2018 рік) науковий керівник старш. викл. Міхно П.Б.
Під час виконання курсових проєктів/робіт студенти мають можливість застосовувати методи наукових досліджень, 
що використані в процесі роботи над науковими публікаціями.
 Студенти активно займаються дослідженнями, результати яких опубліковані у наукових виданнях, у т.ч. включених 
до наукометричних баз даних (Scopus).
Наукові досягнення студентів опубліковані у матеріалах Міжнародної науково-практичної інтернет конференції 
«Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» (Кременчук); XXV Міжнародної 
науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності 
суспільства» (Кременчук); ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький), ІІ Науково-практичної 
конференції «Теорія і практика актуальних наукових досліджень» (Дніпро) та ін. 
(http://gzk.kdu.edu.ua/science/studentsandteaches).

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

У зв’язку із оновленням навчальних планів викладачі, з урахуванням, зокрема, наукових досягнень, перманентно 
оновлюють і зміст освітніх компонентів ОП «Геодезія та землеустрій». З цією метою запрошуються визнані фахівці 
в галузі геодезії та землеустрою для участі у науково-методичних семінарах, проведення відкритих лекцій 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/77). Пропозиції щодо покращення змісту підготовки студентів розробляються також за 
результатами підвищення кваліфікації та власних досліджень викладачів, аналізу наукових та науково-практичних 
публікацій у фахових виданнях, колективних монографіях, та досвіду практичної роботи роботодавців, 
розглядаються на засіданнях кафедри (http://gzk.kdu.edu.ua/node/193). Ці пропозиції враховуються під час 
оновлення змісту робочих, навчальних програм, силабусів, методичних вказівок, оновлення переліку вибіркових 
дисциплін.
Кафедра активно співпрацює з профільними кафедрами інших ЗВО України у частині покращення змісту 
підготовки здобувачів. Так, за пропозицією проф. Лященка А.А. був придбаний для використання в освітньому 
процесі безпілотний літальний апарат «Phantom 4». Відповідно, була розширена тематика лекцій, практичних та 
лабораторних робіт у робочих та навчальних програмах з дисциплін «Геодезія», «Геодезичне забезпечення 
землевпорядних робіт» (доц. Міхно П.Б.), «Геодезичні прилади» (старш. викладач Козарь Л.М.) щодо використання 
безпілотних літальних апаратів для топографічного знімання місцевості.

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

Інтеграцією КрНУ у міжнародний освітній та науковий простір опікується Центр міжнародної діяльності в рамках 
«Стратегічної програма інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір» 
(http://cia.kdu.edu.ua/Documents/Strategy%20uk.doc) та укладених договорів міжнародного співробітництва з ЗВО-
партнерами (http://cia.kdu.edu.ua/mignar_zvyazk_partn.php). 
До функцій Центру відноситься забезпечення студентів та викладачів корисною інформацією щодо іноземних 
партнерів, фондів, грантів, стипендій; пошук можливостей для продовження навчання за кордоном, проходження 
практики, підвищення кваліфікації, наукового стажування, участі у міжнародних конференціях, семінарах тощо 
(http://cia.kdu.edu.ua/index.php). 
На кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру міжнародна мобільність реалізується шляхом академічної 
мобільності викладачів (http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1948), участі викладачів і здобувачів у 
міжнародних конференціях (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Science/7.1.2/Perelic_konf_00-20.doc; 
http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Science/7.4/Konferencii_stud_2014_2020.pdf), зокрема: ІХ Міжнародній науково-
практичній конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський 
досвід» (Чернігів-Будапешт, 2013); International Scientific Conferencе «Scientific Development of New Eastern Europe» 
(Riga, Latvia, April 6th, 2019).
У КрНУ викладачам і здобувачам надано безоплатний доступ до міжнародних баз даних, зокрема, Scopus, Web of 
Science, тощо.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контролю знань студентів регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу в 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) та «Положенням про проведення поточного та 
семестрового контролю» (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar), якими передбачено: поточний 
контроль, семестровий підсумковий контроль, атестацію та ректорський контроль залишкових знань. Для перевірки 
досягнення програмних результатів навчання визначальним є поточний контроль.
Формами контрольних заходів є опитування під час практичних, лабораторних робіт, складання рефератів, 
тестування (у т. ч. онлайн-тестування), екзамен, залік, виконання та захист модульної контрольної роботи, 
індивідуальної (контрольної, графічної, розрахункової, розрахунково-графічної) роботи, курсового проєкту/роботи. 
Форми контролю у межах освітніх компонентів ОП «Геодезія та землеустрій» дозволяють перевірити досягнення 
програмних результатів навчання завдяки тому, що зміст аудиторних занять, модульних контрольних робіт та 
індивідуальних завдань зорієнтований на досягнення програмних результатів. 
За результатами виконання практичних і лабораторних робіт оцінюються навички, набуті здобувачем під час 
проведення вимірювань та обробки їх результатів (у т. ч. за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм), 
виконання необхідних обчислень, формулювання та аналізу висновків.
Залік виставляється за накопиченою сумою балів, отриманих в результаті поточного контролю, яка відображає 
рівень досягнення програмних результатів навчання. Результати поточного контролю є підставою для оцінювання 
курсового проєкту/роботи та є суттєвою складовою підсумкової оцінки для тих дисциплін, вивчення яких 
завершується екзаменом. Екзамен максимально оцінюється 20-ма балами.
Контрольні заходи вибираються у процесі розроблення навчального плану: освітні компоненти, спрямовані більше 
на практичні результати, завершуються заліком, освітні компоненти переважно теоретичного наповнення – 
екзаменом. 
Поєднання перевірки індивідуальних завдань, усного опитування (захисту виконаних практичних, лабораторних, 
курсових, контрольних, розрахунково-графічних робіт) та онлайн-тестування у віртуальному освітньому середовищі 
КрНУ (http://krnu.org/) із випадковим вибором питань дозволяє комплексно оцінити набуті компетентності 
здобувачів.

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

Форми контрольних заходів, зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань), розподіл балів між об’єктами 
контролю та критерії оцінювання визначаються у силабусі, робочих програмах і методичних вказівках. 
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою, яка у відомості обліку успішності 
доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.
Строки проведення контрольних заходів регламентуються графіком навчального процесу, оприлюдненим на сайті 
КрНУ, веб-сторінці ОП «Геодезія та землеустрій» (http://gzk.kdu.edu.ua/node/191), інформаційних стендах тощо.
Чіткість, зрозумілість і зручність форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів забезпечуються ґрунтовною роботою викладачів щодо їх формулювання, роз’яснювальною роботою зі 
студентами, онлайн-тестуванням тощо. Такий підхід спрямований на запобігання виникнення конфліктних 
ситуацій, пов’язаних із оцінюванням знань.
Прозорість контрольних заходів досягається їх публічним проведенням (у присутності інших студентів) в аудиторіях 
і в час, що визначені навчальним відділом. Сприяють прозорості ректорські зрізи залишкових знань студента, а 
також можливість самостійного контролю знань здобувачем вищої освіти за питаннями для самоперевірки, 
наведеними в методичних вказівках із посиланням на відповідні розділи рекомендованої літератури.

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

Інформація щодо форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання доводиться до відома здобувачів вищої освіти 
безпосередньо викладачем на першому за розкладом занятті з навчальної дисципліни, а також через оприлюднення 
на веб-сторінці ОП (http://gzk.kdu.edu.ua/node/93) та електронних курсах в Онлайн-системі навчання КрНУ 
(http://krnu.org/course/index.php?categoryid=33) робочих, навчальних програм, силабусів та методичних вказівок з 
навчальних дисциплін. На передекзаменаційних та поточних консультаціях викладачі за потреби надають 
роз’яснення та/або додаткову інформацію про форми контрольних заходів і критерії оцінювання.  
Екзамени проводяться за розкладом, який виставляється на офіційному сайті університету 
(http://193.189.127.179:5010/).
Строки проведення контрольних заходів, визначені графіком освітнього процесу та Порядком проведення літньої 
(зимової) сесії, оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету і веб-сторінці ОП «Геодезія та землеустрій» 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/191).
Завдяки такому підходу студенти своєчасно отримують інформацію про форми контрольних заходів, що дозволяє 
запобігати виникненню конфліктних ситуацій. Результати опитування здобувачів свідчать, що критерії оцінювання 
цілком зрозумілі для здобувачів. Рівень задоволеності своєчасністю надання інформації про критерії оцінювання 
достатньо високий (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Rezults_Vukladach.pdf).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?
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За відсутності стандарту вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» атестація здобувачів першого 
(бакалаврського) ступеня вищої освіти, регламентується дескрипторами Національної рамки кваліфікацій для 6-го 
освітньо-кваліфікаційного рівня, компетентностями та результатами навчання за ОП «Геодезія та землеустрій», і 
здійснюється у формі тестового державного іспиту з геодезії та землеустрою. Завдання державного іспиту містять 
питання з геодезії, картографії та землевпорядного проектування.
Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_dek.php) визначає процедуру проведення атестації.
До складу екзаменаційної комісії, крім викладачів КрНУ, залучаються представники роботодавців, що сприяє 
об’єктивності перевірки набутих фахових компетенцій і результатів навчання (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-
193_bac-2019/Sclad_ekz_komisii_2020.pdf).

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується «Положенням про проведення поточного та 
семестрового контролю» (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar), «Положенням про організацію 
освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), «Положенням про порядок створення, 
організацію і роботу екзаменаційної комісії (ЕК) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського» (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nakaz_EK.pdf). 
Процедура і вимоги щодо проведення контрольних заходів з навчальної дисципліни деталізуються в робочій 
програмі і силабусі відповідної навчальної дисципліни, які доступні на веб-сторінці ОП «Геодезія та землеустрій» 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/93) та відповідному електронному курсі в Онлайн системі навчання КрНУ 
(http://krnu.org/course/index.php?categoryid=33). 
Завдання до модульних контрольних робіт (в межах вивчення окремих змістових модулів) затверджуються на 
засіданні кафедри. Результати опитувань (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Rezults_Vukladach.pdf) свідчать, 
що процедура проведення екзамену (заліку) здобувачам достатньо зрозуміла.

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

Під час поточного контролю викладач повідомляє студента про бали, які він отримує за виконання всіх видів робіт. 
Курсові проекти/роботи студент захищає комісії у складі трьох викладачів, одним з яких є керівних курсового 
проєктування.
У процесі підсумкового контролю екзаменатор дотримується розкладу екзаменів (дата, час початку, аудиторія), 
проводить екзамен одночасно для всіх присутніх студентів групи, користуючись виключно затвердженим 
комплектом екзаменаційних білетів. Оцінку екзаменатор оголошує одразу після перевірки екзаменаційного білета 
студента.
Неупередженість викладача забезпечує також проведення поточного чи підсумкового контролю у вигляді тестів. 
Онлайн система навчання й тестування знань студентів (http://krnu.org/) дозволяє формувати тестові завдання із 
випадковим вибором питань із загального банку питань і випадковим порядком пропонованих варіантів. 
У разі виникнення конфлікту інтересів керуються Положенням про організацію освітнього процесу в КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar). У такому випадку здобувач або його представник 
протягом трьох робочих днів після виникнення конфліктної ситуації має подати апеляційну заяву декану 
факультету природничих наук. Декан створює апеляційну комісію, що розглядає цю заяву в термін до п’яти днів. За 
результатами розгляду заяви апеляційна комісія задовольняє або не задовольняє подану заяву.
Прецедентів конфлікту інтересів щодо здобувачів вищої освіти на ОП, що акредитується, не спостерігалося.

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

Право повторного проходження підсумкового контролю мають студенти, які отримали незадовільну (менше 60 
балів) оцінку за залік/екзамен з дисципліни чи курсове проєктування. Студенти, які набрали менше 60 балів і не 
з’явилися у визначені терміни для проходження підсумкового контролю, також уважаються такими, що мають 
академічну заборгованість із відповідної дисципліни.
Порядок повторного проходження контрольних заходів, що регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), передбачає: отримання екзаменаційного білета, 
ознайомлення з правилами складання екзамену (критеріями оцінювання та переліком дозволених для 
використання матеріалів), графіком і процедурою перескладання. Академічну заборгованість студенти ліквідують 
після закінчення екзаменаційної сесії. Строки перескладання визначає Порядок проведення літньої (зимової) сесії 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/191).
Повторно перескладати залік/іспит з навчальної дисципліни здобувач може не більше двох разів. Перше 
перескладання приймає лектор з навчальної дисципліни. Друге перескладання приймає комісія, що створюється 
деканом. Результат другого перескладання є остаточним. 
На ОП, що акредитується, були випадки перших перескладань залків/іспитів з навчальних дисциплін, проте 
випадки других комісійних перескладань відсутні.

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентований Порядком 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів 
контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій), визначений у Положенні про організацію освітнього 
процесу в КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar).
У випадках незгоди здобувача з підсумковою оцінкою, він (або його офіційний представник), має право звернутися з 
мотивованою апеляційною заявою до деканату факультету природничих наук. Створена деканом комісія у 
п’ятиденний строк розглядає заяву і приймає рішення щодо задоволення апеляційної заяви або її незадоволення 
через недостатність підстав для зміни оцінки контрольного заходу. У разі задоволення апеляційної заяви комісія 
приймає рішення щодо зміни оцінки контрольного заходу або адміністративного впливу на дії науково-
педагогічного працівника. 
Випадки оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОП, що акредитується, не 
спостерігалися.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначають «Кодекс академічної етики 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Інструкція щодо перевірки випускних 
кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf), «Етичний кодекс ученого Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/etich_kodeks_scientist.docx).

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

Технологічні заходи з протидії порушенню академічної доброчесності регламентуються «Інструкцією щодо 
перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf), яка передбачає перевірку усіх видів 
кваліфікаційних робіт на плагіат. 
У рамках дії угоди з ТОВ «Антиплагіат» у КрНУ є можливість перевірки випускних кваліфікаційних робіт студентів 
освітнього ступеня «Магістр» та «Бакалавр» з використанням онлайн-сервісу Unicheck КрНУ.
Перевірка здійснюється за матеріалами репозитарію електронної бібліотеки КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/). 
Репозитарій КрНУ зберігає електронні версії випускних кваліфікаційних робіт, монографій, посібників, підручників, 
навчально-методичних матеріалів, охоронних документів. Критерієм оригінальності творів є показник рівня 
унікальності тексту у відсотках, встановлений за результатами застосування програмно-технічних засобів перевірки 
на плагіат.
Методичним відділом КрНУ здійснюється перевірка на наявність плагіату змісту навчальної літератури для надання 
їй грифа вченої ради КрНУ та видання.

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

Інформацію про академічну доброчесність містить оприлюднений на сайті КрНУ «Кодекс академічної етики 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf). 
Здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитися на сайті КрНУ з низкою вебінарів, онлайн-курсів та 
інформаційних бюлетенів за тематикою академічної доброчесності, зокрема, з порадами стосовно оформлення 
списків джерел, правилами цитування та посилань, уникнення академічного плагіату тощо 
(http://www.kdu.edu.ua/new/quality_educ_href.php).
Крім того, куратори знайомлять здобувачів вищої освіти з нормативними вимогами щодо дотримання академічної 
доброчесності у КрНУ та етики поведінки під час навчального процесу. З метою встановлення рівня обізнаності 
студентів з питань академічної доброчесності в КрНУ передбачене відповідне анкетування 
(http://quest.kdu.edu.ua/index.php#a3).

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

Питання, пов’язані із порушенням академічної доброчесності, розглядає Комісія з етики КрНУ, яка здійснює: 
опитування свідків; вивчення першоджерел; проведення консультацій з експертами; інші дії, необхідні для 
проведення об’єктивного розслідування. 
У разі недотримання норм «Кодексу академічної етики Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського» здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності у вигляді: 
повторного виконання та оцінювання індивідуальної роботи, іспиту, заліку, тощо; повторного вивчення 
відповідного освітнього компонента; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії, 
позбавлення наданих закладом освіти пільг щодо оплати за навчання. 
Для викладачів за порушення правил академічної доброчесності застосовується відповідальність у вигляді відмови у 
присудженні наукового ступеня або вченого звання, позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного 
вченого звання, позбавлення права займати визначені законом посади. 
Згідно з «Інструкцією щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат з використанням 
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програмно-технічних засобів», робота студента з дуже низькою унікальністю, до захисту не допускається. Проте, 
якщо створена комісія визнає ідеї та результати роботи унікальними, студент може бути допущений до захисту.
Випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти на ОП, що акредитується, не виявлено.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів на ОП «Геодезія та землеустрій» регламентується «Положенням про проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Polog_pro_konkursn_vidbor.pdf). Оголошення про умови проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад публікується на веб-сайті КрНУ. 
На засіданні кафедри заслуховуються звіти претендентів про виконання ними навчальної, методичної, наукової 
роботи. Рівень професіоналізму викладачів під час конкурсного добору перевіряється та забезпечується наявністю у 
них повної вищої освіти за спеціальностями «Геодезія та землеустрій», «Землевпорядкування та кадастр», 
наукового ступеня та/або вченого звання, підвищення кваліфікації, не менше 4-х видів і результатів професійної 
діяльності за профілем ОП (згідно з п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності). Також враховуються 
дані загальноуніверситетського рейтингування (http://rating.kdu.edu.ua/reit_2021/autorization.php) та результати 
опитувань здобувачів за анкетою «Викладач очима студента». Результати опитувань здобувачів відображають 
достатній рівень задоволеності роботою викладачів 
(http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Rezults_Vukladach.pdf).
Обраним вважають претендента, який набрав більше 50 % голосів Вченої ради факультету природничих наук, що 
брали участь у розгляді справ претендентів та таємному голосуванні.

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

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом участі у екзаменаційній комісії з 
атестації здобувачів (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-193_bac-2019/Sclad_ekz_komisii_2020.pdf), організації та 
проведенні практик (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Praktika/Nakazy_na_vyrobnychu_praktiku_bakalavry_2017_18.docx). 
Базами навчальних практик є території комунальних установ та підприємств, зацікавлених в реалізації ОП 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/57).
Роботодавці приймають участь у розширених засіданнях кафедри (http://gzk.kdu.edu.ua/node/193), спільних 
науково-практичних конференціях (http://www.kdu.edu.ua/conf_ted/index.php).

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

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру періодично запрошує до проведення занять на ОП «Геодезія та 
землеустрій» професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Представники ДП 
«Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (м. Полтава) приймали участь у проведенні 
навчальної практики зі спеціальності у 2011-2012 рр. Експерти галузі геодезії та землеустрою (проф. Лященко А.А., 
проф. Петраковська О.С.) періодично читають студентам відкриті лекції за тематикою дисциплін кадастрового 
спрямування (http://gzk.kdu.edu.ua/node/77). У 2018-2019 н.р. навчальну дисципліну «Архітектура» на ОП викладав 
відомий у м.Кременчук архітектор – Мацак О.А.

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

Сприяння КрНУ професійному розвиткові викладачів ОП «Геодезія та землеустрій» передбачає можливість: 
приймати участь у програмах академічної мобільності, навчатися в аспірантурі, здобувати другу вищу освіту, 
підвищувати кваліфікацію та стажуватися в установах-партнерах (http://gzk.kdu.edu.ua/node/96) та в Центрі 
підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/progr_pidv_kval_KrNU.pdf), який дозволяє безкоштовно для НПП КрНУ 
підвищити свій професійний рівень. Всі викладачі кафедри підвищили кваліфікацію у ЦПКПА КрНУ у листопаді-
грудні 2020 р. 
У лютому-серпні 2019 р. підвищували рівень викладання англійською мовою до рівня В2 Артамонов В. В., Міхно П. 
Б., Василенко М. Г., Хохлов О. Г. В осінньому семестрі 2019-2020 н.р. Міхно П. Б. та Василенко М. Г. приймали 
участь у Міжнародному стажуванні у Університеті економіки у Бидгощі на тему «Modern methods, techniques and 
means of performing geodetic works, organization of land management and land monitoring».
Прикладом сприяння професійному розвитку також є захист Міхно П.Б. у 2017 р. дисертаційні роботи за 
спеціальністю 05.24.04 – «Кадастр та моніторинг земель» та отримання ним вченого звання доцента кафедри 
геодезії, землевпорядкування та кадастру у 2020 році. 
Для моніторингу професійних здатностей викладачів відбувається взаємовідвідування занять, проводяться відкриті 
лекції, а також опитування студентів щодо задоволеності роботою викладачів на ОП 
(https://forms.gle/4wetVMMg5WvFq21PA).
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Заходи щодо стимулювання розвитку викладацької майстерності за ОП «Геодезія та землеустрій» у рамках 
створеної у КрНУ системи (http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf) включають: 
рейтингування викладачів за участь у навчальній, науковій, методичній роботі, організаційній, профорієнтаційній 
роботі тощо (http://rating.kdu.edu.ua/reit_2021/autorization.php); нагородження преміями; щорічні нагородження 
сертифікатами викладачів у номінаціях «Кращий професор», «Кращий доцент», «Кращий старший викладач»; 
надання почесних грамот та подяк; встановлення надбавки до посадового окладу кращим викладачам за високі 
досягнення, напруженість у роботі (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kol_dogovir_2021.pdf). 
Науково-педагогічні працівники, що викладають на ОП, отримували премії та грамоти 
(http://gzk.kdu.edu.ua/science/svidoctva). Зокрема, у 2019 Міхно П. Б. отримав Сертифікат призера консолідованого 
рейтингу КрНУ-2019 у номінації Топ-5 «Кращий старший викладач». У 2016-2018 рр. Лашко С. П. та Міхно П. Б. 
були нагороджені грамотами та подяками за підготовку переможців ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (відділення: науки про Землю, секції: геологія, геохімія та 
мінералогія; географія та ландшафтнознавство).

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?

Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених ОП «Геодезія та землеустрій» цілей та програмних 
результатів навчання за рахунок перспективного планування фінансової діяльності, яке регулюється плановим 
відділом, бухгалтерією та затверджується ректором КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/ek_fin_inf.php). Матеріально-
технічні ресурси відповідають ліцензійним умовам і вимогам протипожежних норм та правил, а також вимогам 
Закону України «Про охорону праці». Бібліотечний фонд відповідає тематиці освітніх компонентів загальної і 
професійної підготовки, передплачуються основні педагогічні, методичні, науково-практичні видання України.
Спеціалізовані лабораторії (http://gzk.kdu.edu.ua/studentu/labbasa) у складі випускової кафедри (табл. 1) обладнані 
сучасними геодезичними, фотограмметричними приладами та ліцензійними програмними продуктами ГІС 
«AutoCAD Map», ГІС «ГІС-6», ГІС «Digitals», які дозволяють виконати навчальний план за ОП «Геодезія та 
землеустрій» та досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
На веб-сторінці ОП «Геодезія та землеустрій» (http://gzk.kdu.edu.ua/node/93) та електронних курсах в Онлайн 
системі навчання КрНУ (http://krnu.org/course/index.php?categoryid=33) розміщуються і постійно оновлюються 
начально-методичні матеріали для студентів. Студентам забезпечується вільний доступ до мережі Інтернет, фондів 
та електронних каталогів бібліотеки КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php), баз даних Scopus, Web of Science, 
Google Scholar.

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 дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти за рахунок матеріальних та 
інформаційних ресурсів.  
Студенти у КрНУ сприймаються як рівноправні партнери у формуванні їх освітньої траєкторії 
(http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php). Деканат ФПН (http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_pr.php), 
кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру (http://gzk.kdu.edu.ua/), органи студентського самоврядування 
виявляють інтереси та задовольняють потреби студентів за ОП. Для цього проводяться консультації зі студентським 
самоврядуванням, періодичні опитування (http://gzk.kdu.edu.ua/node/189), зустрічі зі здобувачами вищої освіти. 
На балансі КрНУ знаходяться 3 гуртожитки (забезпеченість гуртожитками − 100 %), 7 корпусів, спортивні споруди 
(http://www.kdu.edu.ua/new/sport.php), тощо. 
Функціонує Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених, яке є частиною системи громадського 
самоврядування університету (http://www.kdu.edu.ua/new/student_nauk.php). 
Значна увага приділяється студентській творчості та дозвіллю, різноманітному культурному життю студентів 
(http://gzk.kdu.edu.ua/node/202; http://gzk.kdu.edu.ua/news/kafedranews).
Отримувати новини, розклад занять та усі інші необхідні матеріали студенту дозволяє веб-сайт КрНУ, веб-сторінки 
ФПН, кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, ОП «Геодезія та землеустрій», віртуальний освітній 
простір (http://krnu.org/).

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, що є однією із стратегічних задач КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2025.pdf), регламентується Статутом КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf), Колективним договором 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kol_dogovir_2021.pdf). 
КрНУ забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти завдяки 
дотриманню норм безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки 
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(http://www.kdu.edu.ua/new/vop_index.php). На кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру регулярно 
проводяться інструктажі викладачів і здобувачів (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-193_bac-2019/instructions.pdf). Для 
забезпечення фізичного здоров’я викладачів і здобувачів функціонує медпункт.
Для збереження психічного здоров’я КрНУ створює психологічно комфортне середовище навчання та проживання, 
атмосферу доброзичливого співробітництва. Куратори та викладачі проводять індивідуальні бесіди зі студентами 
для виявлення їх внутрішніх потреб, здібностей проблем з комунікацією. На факультеті ПГіСН працює «Юридична 
клініка» (http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_uf.php), основна мета якої – це надання безоплатної первинної 
юридичної і психологічної допомоги (складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; консультація 
психолога; проведення первинної психологічної діагностики та просвітницької діяльності). До її роботи залучені 
студенти-консультанти спеціальностей «Право» і «Психологія».

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?

До підтримки здобувачів у КрНУ залучені викладачі, куратори, деканати, кафедри, навчальна частина, інші 
структурні підрозділи університету.
Підтримка здобувачів у КрНУ забезпечується шляхом інформатизації освітнього середовища та відкритим доступом 
до інформаційних систем супроводу студента. В умовах змішаного навчання комунікації між викладачами та 
здобувачами за ОП «Геодезія та землеустрій» здійснюються за допомогою мобільного зв’язку, платформи Zoom, 
електронної пошти, у тематичних групах мобільних додатків (Viber, Telegram та ін.), профілях кафедри геодезії, 
землевпорядкування та кадастру в Instagram, Facebook, віртуальному просторі КрНУ (http://krnu.org/).
Освітня підтримка передбачає: організацію навчального процесу; консультування здобувачів щодо форм контролю 
та критеріїв оцінювання знань; допомогу у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії; наявність необхідного 
навчально-методичного забезпечення та наповнення сайту; формування віртуального освітнього середовища.
Інформування здобувачів щодо навчального процесу та заходів громадського, культурного, спортивного життя 
здійснюється за допомогою інформаційних ресурсів КрНУ (веб-сайту КрНУ, веб-сторінки кафедри геодезії, 
землевпорядкування та кадастру, інформаційних стендів), до яких забезпечується безоплатний вільний доступ.
Консультативна підтримка здобувачів (консультації щодо вступу, вивчення навчальних дисциплін, запобігання 
академічному плагіату, вирішення конфліктних ситуацій тощо) реалізується кураторами, викладачами, 
представниками приймальної комісії, деканату ФПН, органів студентського самоврядування, дирекцією КрНУ. 
Первинну юридичну допомогу студентам також надають студенти-консультанти у Юридичній клініці КрНУ 
(http://tidp.kdu.edu.ua/index.php/yurydychna-klinika). На сайті КрНУ студенти можуть отримувати нові надходження 
законодавства та коментарі до них (http://www.kdu.edu.ua/new/law_page.php).
Для спрощення отримання консультацій слугують зразки форм запитів (http://www.kdu.edu.ua/new/inform.php). 
Для зв’язку з керівництвом КрНУ функціонує телефонна «гаряча лінія» (http://www.kdu.edu.ua/new/hot_line.php), 
інтерактивний зв’язок за формою (http://www.kdu.edu.ua/new/callback_form.php). Студенти мають можливість 
індивідуально працювати та отримувати очні та дистанційні консультації у позанавчальний час.
Організаційна підтримка передбачає створення необхідного матеріально-технічного забезпечення, допомогу при 
вирішенні адміністративних, організаційних питань, організацію взаємодії між здобувачами, структурними 
підрозділами та адміністрацією КрНУ.
Соціальна підтримка здобувачів передбачає забезпечення гуртожитком, медичне забезпечення, вирішення 
побутових питань, оздоровлення, організацію дозвілля. 
Аналізом результатів анкетування встановлено (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Rezultatu.pdf), що рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою підтримкою становить 88 %; організаційною – 86 %; 
інформаційною – 86 %; консультативною – 82 %; соціальною – 81 %.

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)

Стратегія КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/strategii.php) передбачає створення достатніх умов для реалізації права 
на освіту особами з особливими освітніми потребами. Розроблено «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/spec_potreb.pdf). 
КрНУ приділяє увагу питанням забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема забезпечено (http://www.kdu.edu.ua/Documents/zvit_dostup_KrNU.pdf): 
безперешкодне пересування на візку на території університету; доступний заїзд до приміщень університету; 
головний корпус університету, де проводиться основна частина навчальних занять для студентів з особливими 
потребами, обладнаний пандусом; піктограмами позначено місцезнаходження стоянок автотранспорту біля 
навчальних корпусів, спортивного комплексу «Політехнік»; доступність для візуального сприйняття місць 
розміщення інформації про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення. Здобувачі, для яких ускладнена можливість відвідування КрНУ, можуть здобувати вищу освіту, 
використовуючи віртуальний освітній простір КрНУ (http://krnu.org).
Здобувачі з особливими освітніми потребами на ОП, що акредитується, не навчаються.

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?

У КрНУ створено атмосферу толерантності до студентів і працівників, спрямовану на упередження конфліктних 
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ситуацій. Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, розгляду скарг у КрНУ визначені 
законодавством України та оприлюдненими на сайті КрНУ: Статутом КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf), правилами внутрішнього розпорядку (в університеті загалом 
і гуртожитках, зокрема) (http://www.kdu.edu.ua/Documents/pravila_rozpor.doc; 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/pravila_gurtog.docx), Положенням про студентське самоврядування КрНУ 
(https://drive.google.com/file/d/122ku_LHVqt2FfomMxy1A6saQUqYenb-Z/view?usp=sharing), Антикорупційною 
програмою КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Anti_Kor_pr.docx), а також Пам’яткою «Запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/pamyatka_konflikt_krnu.pdf), 
розробленою відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 року № 839.
Урегулюванням конфліктних ситуацій (включаючи ті, що пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією 
та корупцією) в КрНУ займається Комісія з етики. 
Потрібну інформацію щодо антикорупційної діяльності можна отримати у відповідальної особи або на сайті КрНУ 
за посиланням http://www.kdu.edu.ua/new/antikor_diyaln.php.
Для звернень зі скаргами учасники освітнього процесу мають можливість використовувати: телефонну «гарячу 
лінію» (http://www.kdu.edu.ua/new/hot_line.php), скриньки довіри, прийом адміністрацією КрНУ з особистих 
питань. 
У КрНУ проводяться семінари з питань протидії та запобігання корупції 
(http://www.kdu.edu.ua/new/antikor_diyaln.php). Для підвищення рівня доброчесності, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, та запобігання корупції учасники освітнього процесу мають можливість пройти онлайн-курс 
«Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/online_kurs_conflict.pdf). 
Усі конфліктні ситуації розглядаються і врегульовуються юридичним відділом КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/ur_viddil.php).
Проводяться анонімні анкетування здобувачів стосовно конфліктних ситуацій. Конфліктні ситуації, у т. ч. пов’язані 
з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, та відповідні скарги під час впровадження ОП, що 
акредитується, не мали місце (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Rezults_Vukladach.pdf).

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, перегляду освітніх програм визначаються оприлюдненим у 
відкритому доступі «Положенням про розроблення та перегляд освітніх програм» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polozhennya_rozrob_zatv_monitor_op.pdf) та відповідають регламентаціям 
«Системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в 
Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf), «Кодексу якості КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf), «Положення про проєктну, робочу групу та групу 
забезпечення спеціальності у Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polozhennya_grup_zabezp_spec.pdf), «Положення про організацію освітнього 
процесу в Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), «Статуту Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського» (http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf).

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

Розвиток та удосконалення ОП є безперервним процесом, у якому беруть участь: гарант ОП, науково-педагогічні 
працівники кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, здобувачі, роботодавці та інші стейкґолдери. 
Необхідність перегляду ОП обґрунтовується пропозиціями зовнішніх стейкґолдерів і результатами внутрішнього 
оцінювання якості освіти за ОП: оцінювання результатів навчання; визначення рівня досягнення цілей, заявлених 
за ОП; аналізу ефективності викладання, відповідності організаційного, матеріально-технічного забезпечення 
кафедри цілям ОП і програмним результатам навчання; аналізу професійного розвитку науково педагогічних 
працівників; аналізу відповідності досягнутих за ОП результатів навчання рівню науково-технічного розвитку 
галузі; моніторингу кар’єрного зростання випускників ОП з урахуванням потреб ринку праці; аналізу пропозицій 
стейкґолдерів.  
ОП «Геодезія та землеустрій», що була уведена в дію Наказом ректора від 30.05.2017 
(http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-193_bac-2019/OPP193Bac2017.pdf), розроблена відповідно до вимог Національної 
рамки кваліфікацій. Перегляд ОП передбачає уточнення та розширення програмних результатах навчання, 
відповідні зміни у змісті освітніх компонент та умовах реалізації ОП і відбувається на підставі аналізу та 
обговорення результатів анкетування та пропозицій здобувачів, випускників та роботодавців.
У ОП, що акредитується, затвердженій Наказом ректора КрНУ від 31.06.2019, з метою впорядкування навчального 
навантаження здобувачів протягом семестру, було зменшено загальну кількість освітніх компонентів, проте 
розширено обсяг навчальних дисциплін професійної підготовки геодезичного, кадастрового та землевпорядного 
спрямування.
Подальше вдосконалення системи вибору дисциплін знайшло своє відображення у редакції ОП «Геодезія та 
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землеустрій» 2020 року (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-193_bac-2019/OPP193Bac2020.pdf), у якій змінено матрицю 
відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми у зв’язку зі збільшенням кількості 
вибіркових дисциплін, загальних компетентностей і програмних результатів навчання.

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

ОП, навчальні плани, робочі програми, а також нормативні документи щодо організації освітнього процесу, 
викладені на сайті кафедри у відкритому доступі (http://gzk.kdu.edu.ua/eduwork/eduprograms) і доступні для 
формування здобувачами пропозицій щодо покращення їх змісту.
Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП «Геодезія та землеустрій» шляхом: участі у 
складі робочої групи з перегляду та оновлення ОП «Геодезія та землеустрій»; участі у анонімному анкетуванні щодо 
задоволеності освітнім процесом, навчанням та викладанням навчальних дисциплін; участі у розширених 
засіданнях кафедри (http://gzk.kdu.edu.ua/node/193), на яких обговорюються та конкретизуються пропозиції щодо 
вдосконалення ОП. Для вираження свого враження від освітнього процесу здобувачам доступні сторінки кафедри у 
Facebook, Instagram.
Відповідні побажання студентів щодо зменшення кількості дисциплін шляхом їх об’єднання, зменшення кількості 
індивідуальних робіт, розширення застосування тестів (http://gzk.kdu.edu.ua/node/193), враховані у навчальних 
планах та редакціях ОП «Геодезія та землеустрій» від 2019 та 2020 років. Зокрема, у ОП 2019 року було об’єднано 
дисципліни (зі збільшенням кількості кредитів) «Математична обробка геодезичних вимірів» та «Метрологія та 
стандартизація»; «Планування та забудова поселень» та «Вулично-дорожня мережа поселень»; «Основи інженерної 
геодезії» та «Основи маркшейдерії». Вивчення дисципліни «Іноземна мова» перенесено на 4-й курс.

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

Здобувачі вищої освіти за ОП «Геодезія та землеустрій» приймають участь у роботі органів студентського 
самоврядування, є членами студентських рад факультету та університету, студентської профспілки КрНУ, а також є 
членами Вченої ради ФПН.
Представники органів студентського самоврядування на засіданнях Вченої ради ФПН, кафедри геодезії, 
землевпорядкування та кадастру беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, внутрішнього забезпечення якості ОП, науково-дослідної роботи.
Пропозиції представників органів студентського самоврядування щодо більш ширшого використання у 
навчальному процесі сучасних приладів, обладнання враховано під час оновлення лабораторної бази кафедри 
геодезії, землевпорядкування та кадастру (зокрема, придбано безпілотний літальний апарат).

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

На підставі наявних договорів (http://gzk.kdu.edu.ua/node/138) кафедра співпрацює з роботодавцями у галузі 
геодезії та землеустрою (КП «Архітектура і кадастр», ТОВ «Інститут дослідження проблем оточуючого середовища 
України», ТОВ «Землеустрій та геодезія» та ін.), що залучені до процесу перегляду ОП «Геодезія та землеустрій» та 
забезпечення її якості.
Під час проведення круглих столів, спільних науково-практичних конференцій 
(http://gzk.kdu.edu.ua/science/planactions) та опитувань формуються пропозиції щодо вдосконалення процесу 
фахової підготовки. Ці пропозиції обговорюються на засіданнях кафедри (http://gzk.kdu.edu.ua/node/193).
Зокрема, за пропозицією роботодавців у ОП 2019 року порівняно з ОП 2017 року збільшено обсяг підготовки з 
навчальних дисциплін «Землевпорядне проектування», «Комплексна оцінка землі та нерухомості», «Земельний 
кадастр». Також замість дисципліни «Екологія» було передбачено дисципліну «Екологічні аспекти галузевої 
діяльності», замість дисципліни «Інформатика та програмування» – дисципліни «Галузева комп’ютерна графіка та 
основи ГІС», «Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних».

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

Збирання інформації щодо працевлаштування та кар’єрного шляху випускників здійснюють відділ сприяння 
працевлаштуванню та практичної підготовки (http://www.kdu.edu.ua/new/pracevlasht.php) та кураторів денної та 
заочної форм навчання на кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру. 
Фахівець відділу проводить аналіз попиту та пропозиції на ринку праці, налагоджує співпрацю з державною 
службою зайнятості, інформує випускників і студентів університету про вакантні місця на підприємствах, в 
установах та організаціях галузі. 
ОП, що акредитується, є правонаступницею спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» та напряму підготовки 
«Геодезія, картографія та землеустрій». Випускники кафедри займають посади широкого спектру, у тому числі 
керівні, в установах, підприємствах, організаціях галузі геодезії та землеустрою Полтавської, Кіровоградської та 
Черкаської областей (http://gzk.kdu.edu.ua/kafedra/students). Випускники ОП «Геодезія та землеустрій» можуть 
продовжити навчання в магістратурі за ОП «Землеустрій та кадастр».
За пропозиціями випускників в ОП 2019 року збільшено кількість годин на підготовку з навчальних дисциплін 
«Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт», «Проектування кадастрових баз даних», «ГІС і бази даних», 
введено навчальні дисципліни «Правове регулювання суспільних відносин в Україні», «Оціночно-кошторисна 
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діяльність у геодезії та землеустрої» (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/Anketuvannya/Anketu_vupysk_2018_2020.pdf).

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?

Головним недоліком реалізації ОП «Геодезія та землеустрій» є відсутність стандарту вищої освіти за першим 
(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями. Тому зміст ОП визначався дескрипторами НРК та проєктом 
стандарту вищої освіти за спеціальністю 193 – «Геодезія та землеустрій» для першого (бакалаврського) рівня. Тому 
вивчався зміст аналогічних програм, збиралися та враховувалися пропозиції стейкґолдерів. За результатами 
моніторингу під час провадження ОП групою забезпечення було встановлено та усунено такі недоліки:
1) на заміну паперових форм для проведення онлайн опитування здобувачів розроблено Google форми, які 
розміщено на сайті кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру (http://gzk.kdu.edu.ua/node/189); 
2) розроблено навчальний план, інтегрований у межах факультету природних наук у частині обов’язкових 
дисциплін загальної підготовки (http://gzk.kdu.edu.ua/Files/OP-193_bac-2019/NavPlan193Denna2020.pdf), що 
дозволило збалансувати навчально-педагогічне навантаження; 
3) удосконалено систему вибору здобувачами вибіркових дисциплін.
Проводиться робота щодо підвищення активності та ініціативності здобувачів щодо участі у процедурах 
внутрішнього забезпечення якості ОП.

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

Наразі кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 193 
«Геодезія та землеустрій». Акредитація ОП «Геодезія та землеустрій» первинна. 
Проєктна група та група забезпечення ОП вивчає результати інших акредитацій ОП за спеціальністю 193 – 
«Геодезія та землеустрій» і враховує зауваження та пропозиції для перегляду власної ОП. 
Внаслідок цього: інформацію щодо перегляду ОП оприлюднено на сайті кафедри (http://gzk.kdu.edu.ua/node/193) 
(акредитація ОП «Транспортні технології» та ОП «Цивільна безпека» КрНУ); до складу робочої групи з розробки 
ОП включено представника здобувачів вищої освіти; проводиться робота щодо оновлення технічного оснащення 
лабораторій кафедри новим обладнанням, зокрема, придбано безпілотний літальний апарат «Phantom 4».

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

Нормативні документи КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/quality_educ_doc.php) регламентують участь учасників 
академічної спільноти у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. Формами такої участі на ОП «Геодезія та 
землеустрій» є проведення науково-методичних семінарів, відкритих лекцій, обговорення актуальних аспектів 
організації навчального процесу (критеріїв оцінювання, підвищення кваліфікації, покращення навчально-
методичного та матеріально-технічного забезпечення, запобігання випадкам порушення академічної доброчесності 
та конфлікту інтересів).
Результати процедур внутрішнього забезпечення якості ОП обговорюються на засіданнях кафедри геодезії, 
землевпорядкування та кадастру (http://gzk.kdu.edu.ua/node/193), заслуховуються на Вчених радах ФПН та КрНУ. У 
рішеннях Вченої ради КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/rishen_vchenoi_radi.php), відмічається вклад викладачів і 
студентів у питання вдосконалення процедур внутрішнього забезпечення якості.

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

Процеси і процедури внутрішнього забезпечення якості освіти у КрНУ здійснюються у рамках відповідальності 
різних структурних підрозділів. Покращення якості освітньої діяльності та навчально-методичного забезпечення 
покладено на випускові кафедри, навчально-методичний відділ, методичні ради інститутів/факультетів, 
університету; підвищення кваліфікації викладачів, покращення якості викладання, зростання рівня фахової 
майстерності – на випускові кафедри, центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації, учені ради 
інститутів/факультетів, науково-методичну раду університету, відділ кадрів, юридичний відділ; удосконалення 
методів навчання та викладання, підвищення об’єктивності оцінювання – на випускові кафедри, методичні ради 
інститутів/факультетів, бібліотеку; планування прийому на навчання – на випускові кафедри, планово-фінансовий 
відділ, приймальну комісію; установлення зв’язків між усіма учасниками освітнього процесу – на випускові 
кафедри, інститути/факультети, студентську раду; самооцінювання ефективності діяльності щодо забезпечення 
якості освіти – на випускові кафедри, інститути/факультети, методичні ради інститутів/факультетів, науково-
методичний центр з нормативно-правового забезпечення навчального процесу; розширення участі університету в 
міжнародних і національних програмах – на випускові кафедри, інститути/факультети, центр міжнародної 
діяльності.

9. Прозорість і публічність

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

Нормативні документи КрНУ, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, оприлюднені на 
офіційному сайті університету (http://www.kdu.edu.ua/new/main.php), а також на веб-сторінці ОП «Геодезія та 
землеустрій» (http://gzk.kdu.edu.ua/eduwork/eduprograms). До них відносяться: Статут КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf); Колективний договір 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kol_dogovir_2021.pdf); Правила внутрішнього розпорядку 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/pravila_rozpor.doc); Правила внутрішнього розпорядку у студентських 
гуртожитках (http://www.kdu.edu.ua/Documents/pravila_gurtog.docx); Положення про організацію освітнього 
процесу в КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar); Положення про проведення 
поточного та семестрового контролю (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar); Пам’ятка 
«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/pamyatka_konflikt_krnu.pdf); Кодекс якості КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf); Положення про Товариство студентів, аспірантів і 
молодих учених (http://www.kdu.edu.ua/new/student_nauk.php).
На зустрічах із кураторами та представниками деканатів упродовж перших тижнів навчання студентам першого 
курсу надається інформація щодо їх прав та обов’язків.

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

http://gzk.kdu.edu.ua/node/193

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

http://gzk.kdu.edu.ua/eduwork/eduprograms

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
– атмосфера толерантності, запобігання випадкам корупції, академічної недоброчесності, конфлікту інтересів;
– орієнтованість підготовки фахівців на потреби установ, організацій та установ Кременчуцького та суміжних 
регіонів, зацікавленість роботодавців у якості підготовки фахівців за ОП;
– попит на отримання освіти за ОП серед випускників технікумів і коледжів, які мають диплом молодшого 
спеціаліста;
– професійна спрямованість ОП, що надає можливість подальшого професійного розвитку випускників 
(сертифікація, навчання);
– наявність електронних курсів із навчальних дисциплін в Онлайн системі навчання та тестування КрНУ та 
тематичних груп у месенджерах, що забезпечує якісну реалізацію освітнього процесу в умовах дистанційного та/або 
змішаного навчання;
– наявна матеріально-технічна база дозволяє досягати програмних результатів навчання за всіма освітніми 
компонентами та проводити наукові дослідження;
– участь роботодавців, випускників і здобувачів у розробці та оновленні ОП;
– достатній рівень професіоналізму викладачів, відповідність кваліфікації викладачів спеціальності та навчальним 
дисциплінам, системне підвищення кваліфікації;
– участь здобувачів вищої освіти у наукових дослідженнях, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, 
науково-технічних конференціях. 
Слабкі сторони:
– недостатній рівень співпраці з роботодавцями інших регіонів України та інших країн щодо організації освітнього 
процесу;
– обмежена практика залучення фахівців-практиків і роботодавців до проведення аудиторних занять;
– незначна кількість публікацій викладачів у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і Web 
of Science, недостатній рівень упровадження результатів власних наукових досліджень у навчальний процес;
– недостатньо призових місць здобувачів в конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах за спеціальністю;
– недостатня академічна мобільність викладачів і здобувачів вищої освіти;
– відсутність подвійних програм;
– недостатній рівень володіння здобувачами іноземною мовою.

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

Перспективи розвитку ОП у найближчі 3 роки: 
– розроблення нової редакції ОП після затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 193 – «Геодезія та 
землеустрій»; 
– розширення залучення випускників і роботодавців до онлайн-анкетування щодо якості надання освітніх послуг і 
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задоволеності освітньою програмою; 
– розширення участі викладачів і здобувачів у програмах академічної мобільності, у тому числі міжнародної, 
укладення договорів про співпрацю з іноземними ЗВО, які здійснюють підготовку здобувачів за аналогічними 
програмами; 
– продовжити роботу із упровадження в освітньому процесі спеціалізованого програмного забезпечення;
– розширення співпраці з роботодавцями інших регіонів України та інших країн щодо організації освітнього 
процесу; 
– розширення практики залучення фахівців-практиків і роботодавців до проведення аудиторних занять, 
профорієнтаційних заходів тощо;
– збільшення кількості публікацій викладачів у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і 
Web of Science, розширення впровадження результатів власних наукових досліджень у навчальний процес за ОП;
– досягнення призових місць здобувачів в конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах за спеціальністю; 
– сприяння отриманню неформальної освіти за фахом.

 

 
          
  

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: Загірняк Михайло Васильович

Дата: 26.03.2021 р.

Сторінка 23



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

Землевпорядне 
проектування

навчальна 
дисципліна

Силабус ЗПП 
2020.pdf

7sa6pCoQp7JsLqb0p
rShOtnhCeRtj8cIcP2

4ySRnLRM=

Інженерна лабораторія, №7220 
(31,4 м2).
Комп’ютери персональні AMD 
Athlon 3,0 ГГц, 1,75Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2011 р.); AMD Sempron 2,7 ГГц, 
768Мб ОЗУ – 1 шт. (2011 р.); AMD 
Sempron 2,8 ГГц, 3,25Гб ОЗУ – 1 
шт. (2011 р.); AMD Athlon 2,52 
ГГц, 1Гб ОЗУ – 1 шт. (2011 р.); 
Intel(R)Core 2,4 ГГц, 2Гб ОЗУ – 1 
шт. (2013 р.).
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce»; ГІС «AutoCAD 
2011» (ліцензія).

Технічно-
інформаційні засоби 
комунікації та 
обробки галузевих 
даних

навчальна 
дисципліна

Силабус ТІЗКОГД 
.pdf

uBz7sPXAQDjUuaz5
SRYnODY1F4XjEW
MsuUS9jGU7g14=

Комп’ютеризована лабораторія 
з безпеки життєдіяльності, 
№7507 (31,5 м2).
ПК Intel Celeron E3400 2,6 ГГц, 5 
шт. (2012; Роутер TP-Link, 1 шт.; 
Загальні засоби безпеки; 
Плакати та стенди.

Математична обробка 
геодезичних вимірів 
та основи метрології і 
стандартизації

навчальна 
дисципліна

Силабус_МОГВОМ
С_ 2020_Хохлов.pdf

nphfVmmH1eEep9P
P53oBYxG7qCQuJU

Qi/3atMz4lT4c=

Лабораторія САПР та ГІС № 
ауд. 7221 (46,1 м2).
Комп’ютери персональні: AMD 
Athlon 2,2 ГГц, 3,0Гб ОЗУ –  3 шт. 
(2011 р.); AMD Athlon 2,7 ГГц, 
2,85Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 2,7 ГГц, 2,75Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); AMD Athlon 3,4 ГГц, 
4,0Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 3,0 ГГц, 3,25Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.).
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce».

Навчальна практика зі 
спеціальності

практика Програма 
практики зі 

спеціальності.pdf

yMa9YdTmg0/xw12r
lZQCZ0wFJ0lDSZ/p

J+C1AEBeKZE=

Бази практики (польові роботи) 
– півострів Стрілечий -1 
(Ринковського), парк 
«Ювілейний» (м.Кременчук), 
ландшафтний парк 
«Кременчуцькі плавні».
Квадрокоптер Phantom 4 – 1 шт. 
(2019 р.); Комплект GPS-
приймачів Trimble R3 – 1 шт. 
(2016 р.); Тахеометри електронні 
– 4 шт. (2002 р., 2008 р., 2009 р.); 
Штативи – 14 шт. (1999 р., 2016 
р.); Теодоліти  – всього 32 шт. 
(1998 – 2002 рр., 2009 р., 2016 р.); 
Рулетки – 10 шт. (2010 р.).
Лабораторія САПР та ГІС 
(камеральні роботи), № ауд. 7221 
(46,1 м2).
Комп’ютери персональні: AMD 
Athlon 2,2 ГГц, 3,0Гб ОЗУ –  3 шт. 
(2011 р.); AMD Athlon 2,7 ГГц, 
2,85Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 2,7 ГГц, 2,75Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); AMD Athlon 3,4 ГГц, 
4,0Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 3,0 ГГц, 3,25Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.).
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce»; «AutoCAD 
2011» (ліцензія).

Навчальна практика з практика Програма_практи RNKd0qswNH7waSt Бази практики (польові роботи) 



геодезії ки_геодезія.pdf Mo5Xg1Whc8mX8vg
iziiKNpGTcY8U=

– парк «Ювілейний» 
(м.Кременчук).
Комплект GPS-приймачів Trimble 
R3 – 1 шт. (2016 р.); Тахеометри 
електронні – 4 шт. (2002 р., 2008 
р., 2009 р.); Нівеліри – 16 шт. 
(1972 р., 1984 р., 1997 р., 2002 р., 
2009 р., 2016 р.); Нівелірні рейки 
– 12 шт. (1999 – 2002 рр.); 
Штативи – 14 шт. (1999 р., 2016 
р.); Теодоліти  – всього 32 шт. 
(1998 – 2002 рр., 2009 р., 2016 р.); 
Рулетки – 10 шт. (2010 р.); 
Оптичні центрири – 2 шт. (2008 
р.).
Лабораторія САПР та ГІС 
(камеральні роботи), № ауд. 7221 
(46,1 м2).
Комп’ютери персональні: AMD 
Athlon 2,2 ГГц, 3,0Гб ОЗУ – 3 шт. 
(2011 р.); AMD Athlon 2,7 ГГц, 
2,85Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 2,7 ГГц, 2,75Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); AMD Athlon 3,4 ГГц, 
4,0Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 3,0 ГГц, 3,25Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.).
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce»; ГІС «ГІС-6» 
(ліцензія на 10 комп’ютерів, 
надається щорічно); ГІС 
«Digitals» (ліцензія); ГІС «GIS 5.27 
Professional» (безкоштовна).

Супутникова геодезія навчальна 
дисципліна

SG_Silabus.pdf YOIWIMW5tX0Ncm
1LysEh98eVi7XH1yG

k/mN4B2yiCmU=

Лабораторія фотограмметрії, 
№ 7211 (27,6 м2)
Комплект GPS-приймачів Trimble 
R3 – 1 шт. (2016 р.); GPS-
навігатори GARMIN – 10 шт. 
(2010 р.).
Комп’ютери персональні: 
Intel(R)Core 2,4 ГГц, 2Гб ОЗУ з 3D-
моніторами AOC – 2 шт. (2013 
р.); 3D-окуляри – 6 шт.
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce»; «AutoCAD 
2011» (ліцензія).

Земельний кадастр навчальна 
дисципліна

Силабус ЗК ОПП 
19.pdf

7E9YmzHTRV0fj7z4
ITOwPXgMMACKSr

qEvdcghTH2Y1Y=

Кабінет кадастру, № 7210 (27,8 
м2). Стенди та плакати

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

Силабус Вступ.pdf opc6V+cbr9QYfIitZX
Hjgcsm7SKmNDm9

DbEmufMxdNw=

Лабораторія геодезії та 
геодезичних приладів, ауд. 2006 
(83,53 м2).
Нівеліри – 16 шт. (1972 р., 1984 р., 
1997 р., 2002 р., 2009 р., 2016 р.); 
Нівелірні рейки – 12 шт. (1999 – 
2002 рр.); Штативи – 14 шт. 
(1999 р., 2016 р.); Теодоліти  – 
всього 32 шт. (1998 – 2002 рр., 
2009 р., 2016 р.); Лазерна 
рулетка South PD54N – 1 шт. 
(2016 р.);Рулетки – 10 шт. (2010 
р.); Масштабна лінійка – 10 шт. 
(2002 р.); Транспортир 
геодезичний – 10 шт. (2002 р.); 
Готувальня – 3 шт. (1999 р.). 
Стенди, плакати.

Геодезичні прилади навчальна 
дисципліна

Силабус ГП.pdf qCI8eG0dStcOobidn
zVD4yliKrfz6U0XEh

eS9Swj0XE=

Лабораторія геодезії та 
геодезичних приладів, ауд. 2006 
(83,53 м2).
Квадрокоптер Phantom 4 – 1 шт. 
(2019 р.); Тахеометри електронні 
–4 шт. (2002 р., 2008 р., 2009 р.); 
Лазерна рулетка South PD54N – 1 
шт. (2016 р.); Нівеліри – 16 шт. 
(1972 р., 1984 р., 1997 р., 2002 р., 
2009 р., 2016 р.); Нівелірні рейки 
– 12 шт. (1999 – 2002 рр.); 



Інварні рейки – 2 шт. (2002 р.); 
Штативи – 14 шт. (1999 р., 2016 
р.); Теодоліти  – всього 32 шт. 
(1998 – 2002 рр., 2009 р., 2016 р.); 
Рулетки – 10 шт. (2010 р.); 
Оптичні центрири – 2 шт. (2008 
р.); Масштабна лінійка – 10 шт. 
(2002 р.); Лінійка Дробишева – 5 
шт. (1999 р.); Готувальня – 3 
шт. (1999 р.); Стенди, плакати.

Комплексна оцінка 
землі та нерухомості

навчальна 
дисципліна

Силабус_КОЗН.pdf SB+sAPjRb3R8u+2lb
O4LHMu0WB+sWD
IlSQNWm72CySI=

Кабінет кадастру, № 7210 (27,8 
м2). Стенди та плакати.

Вища геодезія навчальна 
дисципліна

VG_Silabus.pdf hen2N7DaoHwwXm
xph0nwUzMn4mHx
JKzzmJUYZACNFz4

=

Лабораторія фотограмметрії, 
№ 7211 (27,6 м2).
Комп’ютери персональні: 
Intel(R)Core 2,4 ГГц, 2Гб ОЗУ з 3D-
моніторами AOC – 2 шт. (2013 
р.); 3D-окуляри – 6 шт.
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce»; «AutoCAD 
2011» (ліцензія).

ГІС і бази даних навчальна 
дисципліна

Силабус_ГБД_ОПП
_2017.pdf

ghmLnv66IqZPN+S
DdxTs6R9Fk243sZA

aIuVxxQ3gOic=

Лабораторія САПР та ГІС, № 
ауд. 7221 (46,1 м2).
Комп’ютери персональні AMD 
Athlon 2,2 ГГц, 3,0Гб ОЗУ –  3 шт. 
(2011 р.); AMD Athlon 2,7 ГГц, 
2,85Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 2,7 ГГц, 2,75Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); AMD Athlon 3,4 ГГц, 
4,0Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 3,0 ГГц, 3,25Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); Стенди, плакати.
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce», «Mіcrosoft 
Offіce Project»; Векторизатор 
«Easy Trace» (демо-версія); ГІС 
«AutoCAD Map 2011» (ліцензія); 
ГІС «МapInfo» (демо-версія); ГІС 
«ArcView» (демо-версія); 
Менеджер обмінних файлів 
(безкоштовна); ГІС «ГІС-6» 
(ліцензія на 10 комп’ютерів, 
надається щорічно).

Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування

навчальна 
дисципліна

FDZ_Silabus.pdf SUQaC2bZPk9LbeEF
F5imQc1HfIi1Kj09X

NP4gzy/7QE=

Лабораторія фотограмметрії, 
№ 7211 (27,6 м2).
Квадрокоптер Phantom  4 – 1 шт. 
(2019 р.); Стереограф СД-3 – 1 
шт. (1999 р.); 
Стереокомпаратор Steco-1818 – 1 
шт. (1999 р.); 
Фототрансформатор ФТМ – 1 
шт. (2000 р.); Стереоскопи SPD-
300 – 4 шт. (1999 р.).
Комп’ютери персональні 
Intel(R)Core 2,4 ГГц, 2Гб ОЗУ з 3D-
моніторами AOC – 2 шт. (2013 
р.); 3D-окуляри – 6 шт.; Стенди, 
плакати.
Програмне забезпечення – пакет 
«Microsoft Oficce»; «AutoCAD 
2011» (ліцензія); «MultiSpec» 
(безкоштовна), «QGIS» 
(безкоштовна); «Erdas Imagine» 
(демо-версія); «Models» (демо-
версія).

Організація і 
управління 
геодезичним 
виробництвом

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОУГВ.pdf O6Vr5aBOQBg0ACI
H/fULO2Jk0c5UwB

8fe4qHIwu7JjA=

Лекційна аудиторія з 
мультимедійним обладнанням, 
ауд. 7204, 45,3 м2
Мультимедійний проектор – 1 
шт. (2012 р.); Мультимедійний 
екран – 1 шт. (2012 р.); AMD 
Athlon 2,0 ГГц, 2 Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.) Аудіоколонки – 1 шт. 
(2012 р.).



Планування поселень 
та вулично-дорожня 
мережа

навчальна 
дисципліна

Силабус_ПЗПВДМ.
pdf

0kVA5cj9LAgWRs9q
nxf/8nmROSg9bF+p

Z1tA5pGcm20=

Інженерна лабораторія, №7220 
(31,4 м2).
Комп’ютери персональні: AMD 
Athlon 3,0 ГГц, 1,75Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2011 р.); AMD Sempron 2,7 ГГц, 
768Мб ОЗУ – 1 шт. (2011 р.); AMD 
Sempron 2,8 ГГц, 3,25Гб ОЗУ – 1 
шт. (2011 р.); AMD Athlon 2,52 
ГГц, 1Гб ОЗУ – 1 шт. (2011 р.); 
Intel(R)Core 2,4 ГГц, 2Гб ОЗУ – 1 
шт. (2013 р.). Стенди, плакати.
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce»; «AutoCAD 
2011» (ліцензія).

Архітектура навчальна 
дисципліна

Силабус_Архітект
ура.pdf

vJupmKmnuv/g1a68
PAe8PHF067d2egR7

ISC8GIZj5IM=

Лабораторія САПР та ГІС № 
ауд. 7221 (46,1 м2).
Комп’ютери персональні: AMD 
Athlon 2,2 ГГц, 3,0Гб ОЗУ –  3 шт. 
(2011 р.); AMD Athlon 2,7 ГГц, 
2,85Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 2,7 ГГц, 2,75Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); AMD Athlon 3,4 ГГц, 
4,0Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 3,0 ГГц, 3,25Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); Стенди, плакати.
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce»; «AutoCAD 
2011» (ліцензія).

Картографія навчальна 
дисципліна

Sylabus_Kartograph
y_Lashko-2020.pdf

ALJPitB5LAvz7oVU3
CroYme3VIl8rRhxfE

BGtmi6y2w=

Лабораторія геодезії та 
геодезичних приладів, ауд. 2006, 
(83,53 м2). Стенди, плакати

Геологія і 
геоморфологія

навчальна 
дисципліна

Sylabus_Geol_geom
orf_Lashko-

2020.pdf

4YCChPvtdb6JH+Ih
AFPYoDpBQHJ2YcU

3rIA6MX8iJ/c=

Лабораторія геодезії та 
геодезичних приладів, ауд. 2006 
(83,53 м2).
Стенд з колекцією мінералів – 1 
шт. (1998 р.).

Геодезія навчальна 
дисципліна

Силабус Геодезія 
2019 Міхно.pdf

mwIH1gQXPwpROW
OwHqBGWRNaA1gc
dqKq+QQ93+2bKbg

=

Лабораторія геодезії та 
геодезичних приладів, ауд. 2006 
(83,53 м2)
Квадрокоптер Phantom  4 – 1 шт. 
(2019 р.); Комплект GPS-
приймачів Trimble R3 – 1 шт. 
(2016 р.); Тахеометри електронні 
–4 шт. (2002 р., 2008 р., 2009 р.); 
Лазерна рулетка South PD54N – 1 
шт. (2016 р.); Кіпрегелі КН – 6 
шт. (1999 р., 2009 р.); Нівеліри – 
16 шт. (1972 р., 1984 р., 1997 р., 
2002 р., 2009 р., 2016 р.); 
Нівелірні рейки – 12 шт. (1999 – 
2002 рр.); Інварні рейки – 2 шт. 
(2002 р.); Штативи – 14 шт. 
(1999 р., 2016 р.); Теодоліти  – 
всього 32 шт. (1998 – 2002 рр., 
2009 р., 2016 р.); GPS-навігатори 
GARMIN – 10 шт. (2010 р.); 
Рулетки – 10 шт. (2010 р.); 
Оптичні центрири – 2 шт. (2008 
р.); Планіметри полярні – 5 шт. 
(1998 р., 2002 р.); Тахеографи – 6 
шт (2002 р.); Масштабна лінійка 
– 10 шт. (2002 р.); Транспортир 
геодезичний – 10 шт. (2002 р.); 
Лінійка Дробишева – 5 шт. (1999 
р.); Готувальня – 3 шт. (1999 р.); 
Стенди, плакати.

Фізика навчальна 
дисципліна

Sylabus_Phisics_202
0.pdf

iRi9XT/m7mBMhLJ
RG6lLnjMhGWz8N+

DuV6vS9vTQcaE=

Кабінет фізики, ауд. № 1316 (63 
м2 ).
Термометр ТТЖ -М вик. – 1 шт.; 
Шумомір – 1 шт.; Фотометр 
КФК-3 – 1 шт.; Іономір І-30 – 1 
шт.; Плакати та стенди.

Галузева комп’ютерна 
графіка та основи ГІС

навчальна 
дисципліна

Силабус_ГКГОГІС.p
df

6XstSMsHOGCQwlje
/lIbggbYV9ZgyrVAg

Лабораторія САПР та ГІС № 
ауд. 7221 (46,1 м2).



BbI5tdAGi8= Комп’ютери персональні: AMD 
Athlon 2,2 ГГц, 3,0Гб ОЗУ –  3 шт. 
(2011 р.); AMD Athlon 2,7 ГГц, 
2,85Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 2,7 ГГц, 2,75Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); AMD Athlon 3,4 ГГц, 
4,0Гб ОЗУ – 1 шт. (2013 р.); AMD 
Athlon 3,0 ГГц, 3,25Гб ОЗУ – 1 шт. 
(2013 р.); Стенди, плакати.
Програмне забезпечення: пакет 
«Microsoft Oficce»; ГІС «AutoCAD 
2011» (ліцензія), «Microsoft Office 
Visio».

Безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист

навчальна 
дисципліна

Силабус_БЖД_ЦЗ.
pdf

+lvrK1SYLeLuzQo9va
OTHnqszCwGG+wL

+AvmWgcp9ZA=

Комп’ютеризована лабораторія 
з безпеки життєдіяльності, 
№7507 (31,5 м2).
ПК Intel Celeron E3400 2,6 ГГц, 5 
шт. (2012; Роутер TP-Link, 1 шт.; 
Загальні засоби безпеки; 
Плакати та стенди.

Екологічні аспекти 
галузевої діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус_Екологічні
__2020.pdf

uf1plRQeNma1EZ5E
dA771I2aGvjAeaox3Y

qTBJdaVhY=

Кабінет екології та 
біотехнології, ауд. № 4208 (48,36 
м2).
Мультимедійний проектор – 1 
шт.; Плакати, стенди.

Загальна хімія навчальна 
дисципліна

Силабус_Загальна_
хімія.pdf

1kbm90Kok5cYpXC3
OfwjU3Va7vgo+KfLp

Rd96BJytLM=

Лабораторія токсикології та 
промислової хімії, ауд. № 1411 (61 
м2). 
Ваги лабораторні технічні ВЛТ-
1, 1 шт. Ваги торсіонні ВТ-500, 1 
шт. Сушильна шафа, 1 шт. 
Водяна баня, 1 шт. PH-метр – 
340, 1 шт. Прилад ОХ-9, 1 шт. 
Електролізер, 1 шт. Випрямляч 
ВЗА-10-69, 1 шт. Термометр 
технічний ТТЖ-М вик.5, 1 шт. 
Термометр ТТЖ-М вик.  1 шт. 
Колориметр фотоелектричний 
КФК- 2МП, 1 шт. Витяжна 
шафа, 1 шт. Фліп-чарт, 1 шт. 
Комп’ютер з монітором, 1 шт.

Вища математика навчальна 
дисципліна

РП_Вища_матема
тика.pdf

JP061qbp5kWnNR4
VwAyjS/kso2WGaTL

ZXkFf0dcVZDE=

Кабінет імені Михайла 
Остроградського, ауд. № 2501 
(60 м2).
Мультимедійний комплекс зі 
стаціонарним  мультимедійним  
екраном –1 шт. Плакати, 
стенди.

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

навчальна 
дисципліна

Silabus 
PRSV_2020.pdf

HHV9rw4wr1xUU2lf
kSNE92C2jPYKQc5Y

Sb2wdTeFYpU=

Навчальна аудиторія, ауд. № 
1320 (48,1 м2).
Стенди та плакати, 
мультимедійний проектор.

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус_Філософія.
pdf

uGC0q6y5Bc4Kh9R
N7tj+pj/YOAJ8NAe

+srD9pTJso0Y=

Лекційна аудиторія, ауд. № 1514 
(60 м2).
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1776W (V11H476040) – 
1 шт.; Проекційний екран 
BRATECK PEBX128 – 1 шт.; 
Мультимедійний монітор Dell 
UltraSharp/ UZ2715H – 1 шт.; 
Плакати, стенди.

Українознавство навчальна 
дисципліна

Sylabus_Ukrznavstv
o.pdf

ofvfHi/t9RtXifUxiaT
TKRF5CL5tyUo+mb

5jwmcxmeI=

Етнографічний кабінет кафедри 
гуманітарних наук, культури і 
мистецтва, ауд. № 3305 (34,5 
м2).
Телевізор Akai UA32DM1100; 
плакати, стенди; 
Мультимедійний проєктор 
EPSON EB-1776W (V11H476040); 
переносний проєкційний екран 
BRATECK PEBX128; Ноутбук 
Asus X555U

Іноземна мова навчальна Силабус_Іноз_мова AE5lAoSZNTq8ZAGx Мультимедійний клас, ауд. № 



дисципліна .pdf KughwHfjCBq3bq6A
4/QKNiM1YNs=

7312 (19,8 м2).
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P – 1 шт.;; 
Персональні комп’ютери Intel 
Pentium 4HT, 800 MГц, 3,00E ГГц, 
1 МБ; роутерTP-Link (наявний 
доступ до інтернету). 
Програмне забезпечення: 
Windows XP (корпоративна 
ліцензія); Web-браузер Google 
Chrome; пакет Apache Open Office 
(GNU); Zoom–сервіс онлайн–
конференцій та відеозв’язку. 
Наочні навчальні матеріали

 
* 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

129377 Клюка 
Олена 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Український 

інститут 
інженерів 
водного 

господарства, 
рік закінчення: 

1993, 
спеціальність:  
Водопостачанн
я, каналізація, 

раціональне 
використання 

та охорона 
водних 

ресурсів, 
Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060227, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

030624, 
виданий 

17.02.2012

19 Комплексна 
оцінка землі та 
нерухомості

К.т.н., 05.23.01 - 
Будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди; тема 
дисертації: 
«Розрахунок міцності 
нормальних перерізів 
залізобетонних 
елементів 
прямокутного 
профілю при згині з 
крученням на основі 
деформаційної 
моделі».
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1.  Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
диплом магістра за 
спеціальністю 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій», 
31.12.2018 р. Тема: 
Довгострокове 
курсове навчання, 
магістратура зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01819-20 від 
09.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
3. Кременчуцький 
національний 



університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/00370-21 від 
06.03.2021 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій» 
(змістовні модулі: 
Традиційні форми та 
методи навчання, 
Архітектура, 
Комплексна оцінка 
землі та нерухомості, 
Планування поселень 
та вулично-дорожня 
мережа).
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Клюка О.М. 
Стратегічне 
планування 
землекористувань і 
землеволодінь 
сільськогосподарських 
підприємств / О.М. 
Клюка, В.І. Козарь, 
О.Г. Хохлов // Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
2018. № 3. Т. 2 (258). 
С. 132–135.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Клюка Е.Н. 
Землеустройство 
Украины на разных 
этапах земельной 
реформы / Е.Н. 
Клюка, М.В. 
Помазан// 
Материалы IV 
международной 
научно–практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном этапе» 
Пензенский 
государственный 
университет 
архитектуры и 
строительства, 
03.03.2017 г. – Пенза: 
ПГУАС, 2017. – С.226-
230. 
2. Клюка Е.Н. 
Значимость 
мониторинга земель в 
вопросах управления / 
Е.Н. Клюка // 
Материалы V 
международной 
научно–практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы 
землеустройства и 
кадастра 
недвижимости на 
современном этапе» 



Пензенский 
государственный 
университет 
архитектуры и 
строительства, 
26.02.2018 г. – Пенза: 
ПГУАС, 2018. – С.226-
230. 
3. Клюка Е.Н. 
Ландшафтно-
экологическая 
организация 
территорий / 
Ишаметова И.Х.,  Е.Н. 
Клюка, Крюкова Н.А., 
Литовченко А.Г. 
Михно 
П.Б.,Спиридонова 
И.Н., Олейник А.М., 
Подковырова М.А. 
Спесивый О.В., 
Чурсин А.И.// 
Организация и 
значение зон 
озеленения  на 
формирование 
городского 
ландшфата. 
Коллективная 
монография / под. 
общей редакцией А.И. 
Чурсина. – Пенза: 
ПГУАС, 2019 – 140 с.
4. Клюка О.М. Аналіз 
сільськогосподарських 
земель для цілей 
моніторингу / О.М. 
Клюка // Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Геодезія, 
картографія, 
землеустрій, 
кадастр:наукові 
дослідження та 
практичні 
вишукування» 27 
квітня 2020 р. – 
Умань: УНУС, 2020. – 
С.28-30. 
5.  Клюка О.М. / 
Існуючий стан та 
тенденції 
використання земель 
сільськогосподарськог
о призначення  
України / О.М. 
Клюка// Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Технічні 
та економічні рішення 
з протидії глобальним 
викликам» 17-20 
вересня 2020 р. – м. 
Кременчук – м. Одеса, 
2020. – С. 85-90.
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми: виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 



кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділів «Етапи 
розвитку законодавчої 
бази щодо ведення 
державного 
земельного кадастру в 
Україні» (2016 р.),  
«Вдосконалення 
методичних підходів 
нормативної грошової 
оцінки земель з 
врахуванням 
розробки нових 
економічних рішень» 
(2020).

191713 Шелковська 
Інна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 
гірничо-
рудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  
Маркшейдерсь

ка справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017276, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043326, 
виданий 

30.06.2015

20 Вища геодезія К.т.н., 05.24.04 – 
кадастр та моніторинг 
земель; тема 
дисертації: «Моделі та 
методи 
геоінформаційного 
моніторингу земель 
прибережних 
територій  
водосховищ».
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01872-20, 
від 21.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01801-20, 
від 27.11.2020 р. Тема: 
Використання 
традиційних та 
інноваційних 
технологій в умовах 
дистанційного і 
змішаного навчання.
3. Онлайн-курс 
Prometheus, 
сертифікат 
265a391258254679804
d745a4f33c0b6, від 
17.11.2020 р. 
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: пп. 1, 2, 3, 8, 
13, 14, 15, 17.
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Шелковська І. М. 
Визначення зміни 
положення берегової 
лінії та площі 
водосховища за 
даними дистанційного 
зондування. 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-



техн. збірник. 2015. 
Вип. 55. С. 474–479.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Шелковська І. М., 
Підлісна Я. В. 
Методичні аспекти 
навчання геодезичних 
дисциплін для 
підготовки бакалаврів 
з геодезії та 
землеустрою: 
Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві: 
материали всеукр. 
науч.-практ. інтернет-
конф. з між народ. уч-
тю, 18-21 квітня 2017 
р. – Кременчук: 
КрНУ, 2017. – С.331-
336.
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми: виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділу «Методичні 
аспекти навчання 
геодезичних 
дисциплін для 
підготовки бакалаврів 
з геодезії та 
землеустрою» (2017 
р.).
Методичні вказівки:
1.Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Вища 
геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 21 с.
2.Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Вища 
геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 



«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 21 с.
3.Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Вища 
геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 15 с.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
Робота в ОАО «Мало-
Кохнівський кар’єр» в 
1990-2002 рр. з 
маркшейдерсько-
геодезичного 
забезпечення 
гірничих робіт.

120755 Козарь 
Валентин 
Іванович

Доцент з 
покладання
м 
обов'язків 
заступника 
декана, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1995, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 005844, 

виданий 
09.02.2000, 

Атестат 
доцента ДЦ 

008074, 
виданий 

19.06.2003

24 ГІС і бази 
даних

К.т.н., 05.23.01 – 
Будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди; тема 
дисертації: 
«Монолітні 
залізобетонні плити 
по сталевому 
профільованому 
настилу». 
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
диплом магістра за 
спеціальністю 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій», 
31.12.2018 р. Тема: 
Довгострокове 
курсове навчання, 
магістратура зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво ПК за 
№05385631/01820-
20, від 09.12.2020. 
Тема: Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
Наукові публікації у 
закордонних 
виданнях, включених 



до міжнародних 
наукометричних баз:
1. Volodymyr Ilchenko, 
Iryna Tkachenko, 
Valentyn Kozar, Larysa 
Kozar. Influence of 
Geodetic Works on the 
Road Pavement 
Evenness in the 
Highways Construction. 
UAE, International 
Journal of Engineering 
& Technology, 7 (4.8) 
(2018) 339-343. 
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Ільченко В.В., 
Козарь В.І., Козарь 
Л.М. 
Геоморфологічний 
аналіз території м. 
Кременчука // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Випуск 2(103) ч. 
1. 127-134. («Index 
Copernicus»).
2. Гальченко Н. П., 
Козарь В.І. Структура 
бази даних для 
забезпечення 
геоінформаційного 
моніторингу земель 
природно-заповідного 
фонду. Науковий 
журнал «Екологічна 
безпека». Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 
2/2019 (27). С. 32-37. 
(«Ulrich’s Web Global 
Serials Directory», 
«Index Copernicus»).
3. Ilchenko V., 
Mischenko R., Kozar 
V.,Kozar L. Operational 
quality control methods 
improvement for 
evenness of road 
pavement surface. 
Збірник наукових 
праць. Серія: Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. − 
ПолтНТУ, 2016. − Вип. 
1 (46). − С. 239-245 
(«Ulrich’s Web Global 
Serials Directory», 
«Index Copernicus»).
4. Клюка О.М., Козарь 
В.І., Хохлов О.Г. 
Стратегічне 
планування 
землекористувань і 
землеволодінь 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету: 
науковий журнал – 
Хмельницький, 2018, 
№3, том 2 – С. 132-
135.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:



1. Козарь В.І., 
Лященко А. А. 
Моніторинг міських 
земель в Україні / 
Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві» 26-27 
березня 2019 р. – 
Кременчук: КрНУ, 
2019. – С.27-35.
2. Козарь В.І., Козарь 
Л.М. Геоінформаційні 
технології 
моніторингу 
вібраційних впливів / 
Проблеми екології та 
енергозбереження в 
суднобудуванні : 
матеріали ХІІ 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Миколаїв: НУК, 
2017. – С.234-237.
3. Козарь В.І., Козарь 
Л.М. Щодо 
доцільності 
проведення ГІС-
моніторингу 
вібраційних впливів / 
Всеукраїнська 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
з міжнародною 
участю 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві» 18-21 
квітня 2017 р. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – С.268–273.
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми:
1. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи «Розробка 
частини проекту 
автоматизованої 
системи контролю і 
спостережень за 
забрудненням 
атмосферного повітря 
пересувним пунктом 
(постом) – ПМЕЛ з 
оснащенням його 
додатковими 
приладами і 
обладнанням» 
Відповідно до 
Договору № 364/16 – 
«ГЗК-ЕБОП-КПНТЦ» 
(2016 р.). 
2. Виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 



кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділів 
«Концептуальна 
модель даних ГІС-
моніторингу 
вібраційних впливів 
у» (2016 р.), .« Логічне 
проектування ГІС для 
моніторингу 
вібраційних впливів» 
(2017 р.).
Методичні вказівки:
1. Козарь В.І. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни «ГІС і 
бази даних» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2019. 38 с.
2. Козарь В.І. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «ГІС і 
бази даних» для 
студентів усіх форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2021. 51 с.
3. Козарь В.І. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «ГІС і 
бази даних» для 
студентів усіх форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2021. 16 с.

143784 Василенко 
Марина 
Григорівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
070801 

Екологія та 
охорона 

навколишньог
о середовища

18 Землевпорядне 
проектування

Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет, диплом 
про перепідготовку 12 
ДСК № 268870, від 
04.06.2015 р. Тема: 
отримання другої 
вищої освіти за фахом: 
інженер з 
землевпорядкування 
та кадастру. 
2. Участь у 
Міжнародному 
стажуванні у 



Університеті 
економіки у Бидгощі, 
2019 р., Diploma 
University of Economy 
(WSG), Bydgoszcz, 
Poland, 24.11.2019. 
Тема: Modern methods, 
techniques and means 
of performing geodetic 
works, organization of 
land management and 
land monitoring.
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01817-20, 
від 09.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
Навчальний посібник: 
Мичковський Ю. Г., 
Василенко М. Г., 
Саньков С. В. Основи 
наукових досліджень: 
навч. посіб. 
Кременчук: Вид. 
Кременчуцького ДПУ, 
2007. 164 с.
Наукова публікація у 
виданні, включеному 
до наукометричної 
бази Scopus:
1. Artamonov V. V., 
Mikhno P. B., 
Vasylenko M. H., 
Shelkovska I. M. Basic 
procedures of planning 
the rational use of 
disturbed lands. 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. 2020. № 
1. PP. 158–164. 
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Артамонов В. В., 
Василенко М. Г., 
Міхно П. Б. 
Системний аналіз 
просторового 
формування 
агроландшафтів. 
Вісник КрНУ імені 
Михайла 
Остроградського. 
2016. Вип. 5, ч. 2. С. 
106–112. (Index 
Copernicus).
2. Артамонов В. В., 
Василенко М. Г., 
Міхно П. Б. Системна 
соціально-екологічна 
оцінка антропогенно 
порушених земель. 
Геодезія, картографія 
і аерофотознімання: 
міжвідомчий наук.- 
техн. збірник. 2016. № 
83. С. 112–116. (Index 
Copernicus).
3. Артамонов В. В., 
Василенко М. Г., 



Козарь Л. М., Бахарєв 
В. С. Системний 
аналіз екологічного 
впливу антропогенної 
діяльності. Науковий 
журнал «Екологічна 
безпека»: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського. 
2016. Вип. 2 (22). С. 
15–20.
4. Артамонов В. В., 
Міхно П. Б., 
Василенко М. Г. 
Методичні засади 
оцінки стійкості 
агроландшафтів. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
2019. № 3. С. 30–33.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Артамонов В. В., 
Василенко М. Г., 
Міхно П. Б. 
Пространственно-
функциональный 
метод 
землеустроительного 
формирования 
стабильных 
агроландшафтов. 
Почвы и земельные 
ресурсы: современное 
состояние, проблемы 
рационального 
использования, 
геоинформационное 
картографирование: 
материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 
посвященной 85-
летию кафедры 
почвоведения БГУ и 
80-летию со дня 
рождения д-ра геогр. 
наук, проф. В. С. 
Аношко, 20–23 сент. 
2018 г. Минск: 
Белорус. гос. ун-т, 
2018. С. 363–366.
2. Артамонов В. В., 
Василенко М. Г., 
Міхно П. Б. Анализ 
научных подходов к 
оптимизации 
агроландшафтов. 
Актуальные проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном этапе : 
материалы 
международной 
научн.-практ. конф., 3 
март. 2017 г. Пенза : 
ПГУАС, 2017. С. 32–
36.
3. Артамонов В. В., 
Василенко М. Г., 
Волик А. М., Міхно П. 
Б. Аналіз впливу 
водних територій на 
агроландшафт. 
Міжнародна науково-



практична інтернет 
конференція 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві» 26-27 
березня 2019 р.: 
Матеріали 
конференції. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 7–10.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
керівництво 
студенткою 
Сімьоновою А. С., яка 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» (2018 
р.).
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми: виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділів 
«Агроландшафтна 
оптимізація 
території» (2016 р.), 
«Теоретичні засади 
застосування 
просторово-
функціонального 
методу формування 
сталих 
агроландшафтів» 
(2018 р.), 
«Особливості 
планування стійкого 
розвитку 
агроландшафтів у 
гірничодобувному 
регіоні» (2020 р.)).

127286 Козарь 
Лариса 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

18 Земельний 
кадастр

Полтавський 
технічний університет, 
1995 р.; спеціальність: 
Промислове та 
цивільне будівництво; 
кваліфікація: 
Інженер-будівельник. 
Диплом спеціаліста, 
Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет, 2015 р.; 
спеціальність: 
Землевпорядкування 



та кадастр; 
кваліфікація: Інженер 
з землевпорядкування 
та кадастру.
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет, диплом 
про перепідготовку 12 
ДСК № 268872, від 
30.06.2015 р. Тема: 
Отримання другої 
вищої освіти за фахом 
інженер з 
землевпорядкування 
та кадастру.
2. Онлайн платформа 
Prometheus. 
Сертифікат від 
10.04.2020 р. Тема: 
Критичне мислення 
для освітян. 
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво ПК за № 
05385631/01821-20 віл 
09.12.2020.. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 193 
«Геодезія та 
землеустрій».
4. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво ПК за № 
05385631/01862-20. 
Тема: Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 193 
«Геодезія та 
землеустрій» зі 
змістовних модулів: 
Європейський вектор 
розвитку освіти 
України; Вступ до 
спеціальності, 
Геодезичні прилади; 
Земельний кадастр, 
Міський кадастр; 
Професійно-
педагогічна 
комунікація як 
феномен педагогічної 
діяльності; Сучасні 
технології в геодезії та 
землеустрої.
Наукові публікації у 
закордонному 
виданні, включеному 
до міжнародних 
наукометричних баз:
1. Volodymyr Ilchenko, 
Iryna Tkachenko, 
Valentyn Kozar , Larysa 
Kozar. Influence of 
Geodetic Works on the 
Road Pavement 
Evenness in the 
Highways Construction. 
UAE, International 



Journal of Engineering 
& Technology. 2018. 7 
(4.8). pp. 339-343. 
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Ільченко В. В., 
Козарь В. І., Козарь Л. 
М. Геоморфологічний 
аналіз території м. 
Кременчука. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського.  
Кременчук: КрНУ, 
2017. Випуск 2 (103), 
ч. 1. 127-134.  («Index 
Copernicus»).
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Гальченко Н. П., 
Козарь Л. М., Синяк В. 
А. Облік кількості 
земель – складова 
частина державного 
земельного кадастру 
на території м. 
Кременчука. 
Кременчуцький 
міський екологічний 
бюлетень «Світ 
довкілля», 2015. № 
32. С.26-28.
2. Козарь В.І., Козарь 
Л.М. Геоінформаційні 
технології 
моніторингу 
вібраційних впливів / 
Проблеми екології та 
енергозбереження в 
суднобудуванні : 
матеріали ХІІ 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Миколаїв: НУК, 
2017. – С.234-237.
3. Козарь В.І., Козарь 
Л.М. Щодо 
доцільності 
проведення ГІС-
моніторингу 
вібраційних впливів / 
Всеукраїнська 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
з міжнародною 
участю 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві» 18-21 
квітня 2017 р. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – С.268–273.
Методичні вказівки:
1. Козарь Л.М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Земельний кадастр» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 



землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. 33 с.
2. Козарь Л.М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Земельний кадастр» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. 54 с.
3. Козарь Л.М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Земельний кадастр» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. 19 с.

127286 Козарь 
Лариса 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

18 Геодезичні 
прилади

Полтавський 
технічний університет, 
1995 р.; спеціальність: 
Промислове та 
цивільне будівництво; 
кваліфікація: 
Інженер-будівельник. 
Диплом спеціаліста, 
Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет, 2015 р.; 
спеціальність: 
Землевпорядкування 
та кадастр; 
кваліфікація: Інженер 
з землевпорядкування 
та кадастру.
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет, диплом 
про перепідготовку 12 
ДСК № 268872, від 
30.06.2015 р. Тема: 
Отримання другої 
вищої освіти за фахом 
інженер з 
землевпорядкування 
та кадастру.
2. Онлайн платформа 
Prometheus. 
Сертифікат від 
10.04.2020 р. Тема: 
Критичне мислення 
для освітян. 



3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво ПК за № 
05385631/01821-20 віл 
09.12.2020. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 193 
«Геодезія та 
землеустрій».
4. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво ПК за № 
05385631/01862-20. 
Тема: Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 193 
«Геодезія та 
землеустрій» зі 
змістовних модулів: 
Європейський вектор 
розвитку освіти 
України; Вступ до 
спеціальності, 
Геодезичні прилади; 
Земельний кадастр, 
Міський кадастр; 
Професійно-
педагогічна 
комунікація як 
феномен педагогічної 
діяльності; Сучасні 
технології в геодезії та 
землеустрої.
Наукові публікації у 
закордонному 
виданні, включеному 
до міжнародних 
наукометричних баз:
1. Volodymyr Ilchenko, 
Iryna Tkachenko, 
Valentyn Kozar , Larysa 
Kozar. Influence of 
Geodetic Works on the 
Road Pavement 
Evenness in the 
Highways Construction. 
UAE, International 
Journal of Engineering 
& Technology. 2018. 7 
(4.8). pp. 339-343.
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Ilchenko V., Kozar L., 
Kozar V., Mischenko R. 
Operational quality 
control method 
simprovement for 
evenness of road 
pavement surface. 
Збірник наукових 
праць . Серія: 
Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. Полтава: 
ПолтНТУ, 2016. Вип. 1 
(46). С. 239-245. 
(«Ulrich’s Web Global 
Serials Directory», 
«Index Copernicus»).
2. Ільченко В. В., 
Козарь В. І., Міщенко 



Р. А., Козарь Л. М. 
Забезпечення рівності 
дорожнього покриття 
на стадії геодезичних і 
будівельних робіт. 
Вісник ХНАДУ: 
ХНАДУ, 2013. Вип. 60. 
С. 123-127.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Ільченко В. В., 
Ткаченко І. В., Козарь 
В. І., Козарь Л. М. 
Вплив геодезичних 
робіт на рівність 
дорожнього покриття 
при будівництві 
автомобільних доріг. 
Збірник наукових 
праць І Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«TECHNOLOGY, 
ENGINEERING AND 
SCIENCE – 2018», 24 – 
25 жовтня 2018 року. 
Лондон: ПолтНТУ, 
2018. С. 38-40. 
2. Хохлов О.Г., 
Артамонов В. В., 
Козарь В. І., Козарь Л. 
М. Щодо параметрів 
геодезичного 
контролю геометрії 
підкранових колій 
мостових кранів. 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
ІІ Всеукраїнської 
міжнародної 
конференції 
«Перспективи 
інституціонального 
розвитку земельних 
відносин в Україні» 
21-22 травня 2019 р. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2019. – С.153-155.
3. Козарь В. І., Козарь 
Л. М. Особливості 
використання 
електронних 
тахеометрів при 
проведенні 
топографо-
геодезичних робіт для 
землеустрою та 
кадастру. Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Геодезія, 
картографія, 
землеустрій, кадастр: 
наукові дослідження 
та практичні 
вишукування» (м. 
Умань, 27 квітня 2020 
р.). Умань, 2020, С. 8-
9.
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми: виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 



землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділів 
«Ефективність 
використання 
електронних 
тахеометрів при 
виконанні топографо-
геодезичних робіт для 
землеустрою та 
кадастру» (2018 р.), 
«Ефективність 
використання 
електронних 
тахеометрів при 
виконанні топографо-
геодезичних робіт для 
землеустрою та 
кадастру: частина II» 
(2019 р.).  
Методичні вказівки:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Геодезичні прилади» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 − 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ,  2020. – 63 с.
2. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Геодезичні прилади» 
для студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальності 193 − 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ,  2020. – 19 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Геодезичні прилади» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 − 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. – 30 с.
4. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 



дисципліни 
«Геодезичні прилади» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 − 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ,  2020. – 21 с.

127286 Козарь 
Лариса 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

18 Вступ до 
спеціальності

Полтавський 
технічний університет, 
1995 р.; спеціальність: 
Промислове та 
цивільне будівництво; 
кваліфікація: 
Інженер-будівельник.
Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет, 2015 р.; 
спеціальність: 
Землевпорядкування 
та кадастр; 
кваліфікація: Інженер 
із 
землевпорядкування 
та кадастру.
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Онлайн платформа 
Prometheus. 
Сертифікат від 
10.04.2020 р. Тема: 
Критичне мислення 
для освітян. 
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво ПК № 
05385631/01821-20 віл 
09.12.2020. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 193 
«Геодезія та 
землеустрій».
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідоцтво ПК за № 
05385631/01862-20. 
Тема: Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 193 
«Геодезія та 
землеустрій» зі 
змістовних модулів: 
Європейський вектор 
розвитку освіти 
України; Вступ до 
спеціальності, 
Геодезичні прилади; 
Земельний кадастр, 
Міський кадастр; 
Професійно-
педагогічна 
комунікація як 
феномен педагогічної 
діяльності; Сучасні 



технології в геодезії та 
землеустрої.
Наукова публікація у 
закордонному 
виданні, включеному 
до міжнародних 
наукометричних баз: 
Volodymyr Ilchenko, 
Iryna Tkachenko, 
Valentyn Kozar, Larysa 
Kozar. Influence of 
Geodetic Works on the 
Road Pavement 
Evenness in the 
Highways Construction. 
UAE, International 
Journal of Engineering 
& Technology. 2018. 7 
(4.8). pp. 339-343. 
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Ilchenko V., Kozar L., 
Kozar V., Mischenko R. 
Operational quality 
control method 
simprovement for 
evenness of road 
pavement surface. 
Збірник наукових 
праць . Серія: 
Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. Полтава: 
ПолтНТУ, 2016. Вип. 1 
(46). С. 239-245. 
(«Ulrich’s Web Global 
Serials Directory», 
«Index Copernicus»).
2. Ільченко В. В., 
Козарь В. І., Козарь Л. 
М. Геоморфологічний 
аналіз території м. 
Кременчука. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського.  
Кременчук: КрНУ, 
2017. Випуск 2 (103), 
ч. 1. 127-134.  («Index 
Copernicus»).
3. Артамонов В. В., 
Василенко М. Г., 
Бахарєв В. С. 
Системний аналіз 
екологічного впливу 
антропогенної 
діяльності. Екологічна 
безпека. Кременчук: 
КрНУ, 2016. Випуск 
2/2016 (22). С. 15-20.
4.  Ільченко В. В., 
Козарь В. І., Міщенко 
Р. А., Козарь Л. М. 
Забезпечення рівності 
дорожнього покриття 
на стадії геодезичних і 
будівельних робіт. 
Вісник ХНАДУ: 
ХНАДУ, 2013. Вип. 60. 
С. 123-127.
5. Хохлов О. Г., Козарь 
В. І., Козарь Л. М. 
Житловий фонд 
України – глобальні 
проблеми сьогодення. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 



університету. 
Економічні науки, 
2019. № 3. С. 207-211.
6. Лашко С. П., 
Шелковська І. М., 
Козарь Л. М. 
Організаційні 
моменти розробки 
Біланівського 
родовища залізистих 
кварцитів . Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Хмельницький,  2018. 
№ 3. Т. 2. С. 77–79.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Ільченко В. В., 
Ткаченко І. В., Козарь 
В. І., Козарь Л. М. 
Вплив геодезичних 
робіт на рівність 
дорожнього покриття 
при будівництві 
автомобільних доріг. 
Збірник наукових 
праць І Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«TECHNOLOGY, 
ENGINEERING AND 
SCIENCE – 2018», 24 – 
25 жовтня 2018 року. 
Лондон: ПолтНТУ, 
2018. С. 38-40. 
2. Хохлов О.Г., 
Артамонов В. В., 
Козарь В. І., Козарь Л. 
М. Щодо параметрів 
геодезичного 
контролю геометрії 
підкранових колій 
мостових кранів. 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
ІІ Всеукраїнської 
міжнародної 
конференції 
«Перспективи 
інституціонального 
розвитку земельних 
відносин в Україні» 
21-22 травня 2019 р. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2019. – С.153-155.
3.  Козарь Л.М. , 
Козарь В.І. Аналіз 
екологічних проблем 
територіальних 
ресурсів м. 
Кременчука. 
Інноваційні  
технології  у  
плануванні  
територій:  матеріали  
Міжнар.наук.- 
практ.конф. – Одеса : 
ОДАБА, 2020. С. 161-
165. 
4. Козарь В.І., Козарь 
Л.М. Геоінформаційні 
технології 
моніторингу 
вібраційних впливів / 
Проблеми екології та 
енергозбереження в 
суднобудуванні : 
матеріали ХІІ 
міжнародної науково-



технічної конференції. 
– Миколаїв: НУК, 
2017. – С.234-237.
5. Козарь В.І., Козарь 
Л.М. Щодо 
доцільності 
проведення ГІС-
моніторингу 
вібраційних впливів / 
Всеукраїнська 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
з міжнародною 
участю 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві» 18-21 
квітня 2017 р. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – С.268–273.
6. Козарь В. І., Козарь 
Л. М. Особливості 
використання 
електронних 
тахеометрів при 
проведенні 
топографо-
геодезичних робіт для 
землеустрою та 
кадастру. Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Геодезія, 
картографія, 
землеустрій, кадастр: 
наукові дослідження 
та практичні 
вишукування» (м. 
Умань, 27 квітня 2020 
р.). Умань, 2020, С. 8-
9.
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми: виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділів 
«Ефективність 
використання 
електронних 
тахеометрів при 
виконанні топографо-
геодезичних робіт для 
землеустрою та 
кадастру» (2018 р.), 
«Ефективність 
використання 
електронних 
тахеометрів при 
виконанні топографо-
геодезичних робіт для 
землеустрою та 
кадастру: частина II» 
(2019 р.), 
«Визначення 
факторів впливу на 
формування 



землекористувань 
населених пунктів при 
вирішенні глобальних 
проблем сучасності» 
(2020 р.).
Методичні вказівки:
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Вступ до 
спеціальності» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Видавничий відділ 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2018. – 32 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Вступ до 
спеціальності» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Видавничий відділ 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2018. – 15 с.

73262 Сукач Сергій 
Володимиро
вич

Професор з 
покладання
м 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.05010201 
комп’ютерні 
системи та 

мережі, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 006694, 

виданий 
26.06.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001546, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042391, 
виданий 

28.04.2015

20 Технічно-
інформаційні 
засоби 
комунікації та 
обробки 
галузевих 
даних

д.т.н., 05.26.01 – 
охорона праці, тема 
дисертації:  
«Моніторинг і 
керування рівнями 
фізичних факторів 
виробничого 
середовища».
Монографія: Сукач С. 
В. Метод і засоби 
контролю та 
управління якістю 
повітряного 
середовища у 
приміщеннях : 
[монографія] / С. В. 
Сукач, Ю. І. Шульга. – 
Кременчук : Видавець 
ПП Щербатих О. В., 
2013. – 192 с.
Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Ivan Laktionov; 
Vladyslav Lebediev; 
Oleksandr Vovna; 
Oksana Zolotarova; 
Serhii Sukach. Results 
of Researches of 
Metrological 
Characteristics of 



Analog Temperature 
Sensors. 2019 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 23-25 
Sept. 2019, Pages: 478–
481.
2. O. Vovna, I. 
Laktionov, S. Sukach,  
M. Kabanets, E. 
Cherevko. Method of 
adaptive control of 
effective energy lighting 
of greenhouses in the 
visible optical range. 
Bulgarian Journal of 
Agricultural Science, 24 
(No 2) 2018, pp. 335–
340.
3. Zori S., Bashkov E., 
Vovna O, Sukach S. 
Organization of pseudo 
volumetric visualization 
of specialized 
information for radio-
electronic environment 
analysis systems. 
International 
ConferenceonModern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 15-17 
Nov. 2017, Pages:412–
415.

191713 Шелковська 
Інна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 
гірничо-
рудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  
Маркшейдерсь

ка справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017276, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043326, 
виданий 

30.06.2015

20 Супутникова 
геодезія

К.т.н., 05.24.04 – 
кадастр та моніторинг 
земель; тема 
дисертації: «Моделі та 
методи 
геоінформаційного 
моніторингу земель 
прибережних 
територій  
водосховищ». 
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01872-20, 
від 21.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01801-20, 
від 27.11.2020 р. Тема: 
Використання 
традиційних та 
інноваційних 
технологій в умовах 
дистанційного і 
змішаного навчання.
3. Онлайн-курс 
Prometheus, 
сертифікат 
265a391258254679804
d745a4f33c0b6, від 



17.11.2020 р. Тема: 
Критичне мислення 
для освітян.
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: пп. 1, 2, 3, 8, 
13, 14, 15, 17.
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Шелковська І. М. 
Геоінформаційний 
моніториг земель з 
особливим режимом 
використання. 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник. 2017. 
Вип. 64. С. 452–457.
2. Шелковська І. М. 
Визначення зміни 
положення берегової 
лінії та площі 
водосховища за 
даними дистанційного 
зондування. 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник. 2015. 
Вип. 55. С. 474–479.
3. Шелковська І. М. 
Особливості системи 
управління та 
моніторингу 
прибережних 
територій 
водосховищ. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
2019. № 3. С. 221–224.
4. Шелковська І. М. 
Сучасна система 
геоінформаційного 
моніторингу земель 
прибережних 
територій. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2015. Вип. 1 (90), ч. 1. 
С. 150−155.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Шелковская И. Н., 
Петренко І. С. 
Порівняння 
вітчизняного та 
зарубіжного досвіду 
супутникового 
моніторингу лісів. 
Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві: 
матеріали 
Всеукраїнськї наук.-
практ. інтернет-конф. 
з між народ. уч-тю, 18-
21 квітня 2017 р. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – С.174-177.
2. Шелковская И. Н. 
Мониторинг 
территорий 



санитарно-защитных 
зон породных 
отвалов. Актуальные 
проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном етапе: 
материалы ІІІ 
междун. науч.-практ. 
конф., 4 марта 2016 р. 
Пенза: ПГУАС, 2016. 
С. 366–370.
3. Шелковская И. Н., 
Кондратенко Д. 
Мониторинг 
урбанизированных 
территорий на базе 
дистанционного 
зондирования и 
геоинформационных 
технологий. 
Актуальные проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном етапе: 
материалы II междун. 
науч.-практ. конф., 27 
февраля 2015 р. 
Пенза: ПГУАС, 2015. 
С. 245–251.
4. Шелковская И. Н. 
Аэрокосмический 
мониторинг 
территорий 
природно-
заповедного фонда. 
Управление земельно-
имущественными 
отношениями: 
материалы ХІ междун. 
науч.-практ. конф., 24 
ноября 2015 р. Пенза: 
ПГУАС, 2015. С. 245–
251.
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми: виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділу «Методичні 
аспекти навчання 
геодезичних 
дисциплін для 
підготовки бакалаврів 
з геодезії та 
землеустрою» (2017 
р.).
Методичні вказівки:
1. Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Супутникова 
геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 



освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 23 с.
2. Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Супутникова 
геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 33 с.
3. Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Супутникова 
геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 19 с.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
робота в ОАО «Мало-
Кохнівський кар’єр» в 
1990-2002 рр. з 
маркшейдерсько-
геодезичного 
забезпечення 
гірничих робіт.

191713 Шелковська 
Інна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 
гірничо-
рудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  
Маркшейдерсь

ка справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017276, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043326, 

20 Фотограмметрі
я та 
дистанційне 
зондування

К.т.н., 05.24.04 – 
кадастр та моніторинг 
земель; тема 
дисертації: «Моделі та 
методи 
геоінформаційного 
моніторингу земель 
прибережних 
територій  
водосховищ».
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01872-20, 
від 21.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 



виданий 
30.06.2015

навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01801-20, 
від 27.11.2020 р. Тема: 
Використання 
традиційних та 
інноваційних 
технологій в умовах 
дистанційного і 
змішаного навчання.
3. Онлайн-курс 
Prometheus, 
сертифікат 
265a391258254679804
d745a4f33c0b6, від 
17.11.2020 р. Тема: 
Критичне мислення 
для освітян.
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: пп. 1, 2, 3, 8, 
13, 14, 15, 17.
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Шелковська І. М. 
Геоінформаційний 
моніториг земель з 
особливим режимом 
використання. 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник. 2017. 
Вип. 64. С. 452–457.
2. Шелковська І. М. 
Визначення зміни 
положення берегової 
лінії та площі 
водосховища за 
даними дистанційного 
зондування. 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник. 2015. 
Вип. 55. С. 474–479.
3. Шелковська І. М. 
Особливості системи 
управління та 
моніторингу 
прибережних 
територій 
водосховищ. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
2019. № 3. С. 221–224.
4. Шелковська І. М. 
Сучасна система 
геоінформаційного 
моніторингу земель 
прибережних 
територій. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2015. Вип. 1 (90), ч. 1. 
С. 150−155.
Публікації з наукової 
або професійної 



тематики:
1. Шелковська І. М. 
Опанування курсу 
«Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування» в умовах 
дистанційного 
навчання
(спеціальність 193 
«геодезія та 
землеустрій»). 
Технічні та економічні 
рішення з протидії 
глобальним 
викликам: материали 
міжнарод. науч.-
практ. конф., 17-20 
вересня 2020 р.Одеса: 
КрНУ, 2020. – С.202-
204
2. Шелковская И. Н. 
Мониторинг 
территорий 
санитарно-защитных 
зон породных 
отвалов. Актуальные 
проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном етапе: 
материалы ІІІ 
междун. науч.-практ. 
конф., 4 марта 2016 р. 
Пенза: ПГУАС, 2016. 
С. 366–370.
3. Шелковская И. Н., 
Кондратенко Д. 
Мониторинг 
урбанизированных 
территорий на базе 
дистанционного 
зондирования и 
геоинформационных 
технологий. 
Актуальные проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном етапе: 
материалы II междун. 
науч.-практ. конф., 27 
февраля 2015 р. 
Пенза: ПГУАС, 2015. 
С. 245–251.
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми: виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділу «Методичні 
аспекти навчання 
геодезичних 
дисциплін для 
підготовки бакалаврів 
з геодезії та 
землеустрою» (2017 
р.)., «Моніторинг 
земель природно-
заповідного фонду 
Дніпропетровської 
області» (2018 р.), 
«Десять кроків 
моніторингу земель 



природно-заповідного 
фонду» (2019 р.).
Методичні вказівки:
1. Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2019. 24 с.
2. Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальністю 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук 
:Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 24 с.
3. Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 22 с.
4. Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 



«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2020. 72 с.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
Робота в ОАО «Мало-
Кохнівський кар’єр» в 
1990-2002 рр. з 
маркшейдерсько-
геодезичного 
забезпечення 
гірничих робіт.

191930 Гальченко 
Надія 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

лісотехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1988, 
спеціальність:  

лісове 
господарство, 

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027011, 

виданий 
15.12.2004, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

012771, 
виданий 

15.06.2006

21 Організація і 
управління 
геодезичним 
виробництвом

К.біол.н., 03.00.05 – 
Ботаніка; тема 
дисертації: 
«Флористичне та 
ценотичне 
різноманіття 
регіонального 
ландшафтного парку 
«Кременчуцькі 
плавні» та його 
созологічне 
значення». 
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
диплом магістра за 
спеціальністю 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій», 
31.12.2018 р. Тема: 
Довгострокове 
курсове навчання, 
магістратура зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01818-20, 
від 09.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/00366-21, 
від 06.03.2021 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій» 
(змістовні модулі: 
Традиційні форми і 
мотеди навчання, 
Протиерозійна 
організація територій, 
галузеві кадастри, 
Організація та 



управління 
геодезичним  
виробництвом).
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: пп. 3, 5, 8, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Керівництво 
студенткою Трегуб О. 
О., яка отримала 
диплом ІІ ступеню на 
ІІ етапі 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
галуззю науки 
«Геодезія», 2015 р.
2. Керівництво 
студенткою 
Манжилівська І.Л., 
яка отримала диплом 
ІІІ ступеню на ІІ етапі 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
галуззю науки 
«Геодезія», 2017 р.
3. Член журі І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
галуззю науки 
«Геодезія», 2015 р., 
2016 р., 2017 р., 2018 
р.
4. Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
галуззю науки 
«Геодезія», 2015 р., 
2017 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
директор 
регіонального 
ландшафтного парку 
«Кременчуцькі 
плавні» (за 
сумісництвом) (з 2015 
р. до цього часу).



Методичні вказівки:
1. Гальченко Н.П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація і 
управління 
геодезичним 
виробництвом» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2021. 54 с.
2. Гальченко Н.П. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни  
«Організація і 
управління 
геодезичним 
виробництвом» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук : 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2021. 20 с.

129377 Клюка 
Олена 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Український 

інститут 
інженерів 
водного 

господарства, 
рік закінчення: 

1993, 
спеціальність:  
Водопостачанн
я, каналізація, 

раціональне 
використання 

та охорона 
водних 

ресурсів, 
Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060227, 

виданий 
01.07.2010, 

19 Планування 
поселень та 
вулично-
дорожня 
мережа

К.т.н., 05.23.01 - 
Будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди; тема 
дисертації: 
«Розрахунок міцності 
нормальних перерізів 
залізобетонних 
елементів 
прямокутного 
профілю при згині з 
крученням на основі 
деформаційної 
моделі».
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
диплом магістра за 
спеціальністю 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій», 
31.12.2018 р. Тема: 
Довгострокове 
курсове навчання, 
магістратура зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

030624, 
виданий 

17.02.2012

Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01819-20 від 
09.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/00370-21 від 
06.03.2021 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій» 
(змістовні модулі: 
Традиційні форми та 
методи навчання, 
Архітектура, 
Комплексна оцінка 
землі та нерухомості, 
Планування поселень 
та вулично-дорожня 
мережа).
Навчальний посібник: 
Клюка О.М. Вулично-
дорожня мережа 
поселень // 
Навчальний посібник. 
– Видавництво 
«Християнська зоря», 
2017. – 147 с.
Монографія: Клюка 
Е.Н. Ландшафтно-
экологическая 
организация 
территорий / 
Ишаметова И.Х.,  Е.Н. 
Клюка, Крюкова Н.А., 
Литовченко А.Г. 
Михно 
П.Б.,Спиридонова 
И.Н., Олейник А.М., 
Подковырова М.А. 
Спесивый О.В., 
Чурсин А.И.// 
Организация и 
значение зон 
озеленения  на 
формирование 
городского 
ландшфата. 
Коллективная 
монография / под. 
общей редакцией А.И. 
Чурсина. – Пенза: 
ПГУАС, 2019 – 140 с.
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Клюка О.М., Козарь 
В.І., Хохлов О.Г. 
Стратегичне 
планування 
землекористувань і 
землеволодінь 
сільськогосподарських 
підприємств. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 



Економічні науки. – 
2018. – № 3. – Т. 2 
(258). – С. 132–135 
(Index Copernicus).
2. Жорняк М.С., 
Зварищук Е.С., Клюка 
О.М. Характеристика 
земельних відносин у 
Кременчуцькому 
районі Полтавської 
області/ // Вісник 
КДПУ. – 2004, вип. 6. 
– С.11-14.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Клюка О.М., Мацак 
О.А., Хохлов О.Г. 
Вплив зон озеленення 
на формування 
міського ландшафту / 
ІІ Всеукраїнстька 
науково-практична 
конференція 
«Перспективи 
інституціонального 
розвитку земельних 
відносин в Україні»: 
Збірник наукових 
праць. Полтава: 
ПНТУ, 2019. С. 40-41.
2. Клюка Е.Н. 
Землеустройство 
Украины на разных 
этапах земельной 
реформы / Е.Н. 
Клюка, М.В. 
Помазан// 
Материалы IV 
международной 
научно–практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном этапе» 
Пензенский 
государственный 
университет 
архитектуры и 
строительства, 
03.03.2017 г. – Пенза: 
ПГУАС, 2017. – С.226-
230. 

140317 Лашко 
Сергій 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 015909, 

виданий 
29.10.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

004057, 
виданий 

26.02.2002

24 Картографія Київський державний 
університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 1982 р.; 
спеціальність: 
Геологічна зйомка, 
розшуки та розвідка 
родовищ корисних 
копалин; 
кваліфікація: 
Інженер-геолог.
К.геол.н., 04.00.11 - 
Геологія металевих і 
неметалевих корисних 
копалин; тема 
дисертації: 
«Закономірності 
розміщення зруденінь 
заліза, германію та 
вольфраму в 
метаморфічних 
товщах 
Правобережного 
району (Український 
щит)».
Підвищення 



кваліфікації 
(стажування): 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
диплом магістра за 
спеціальністю 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій», 
31.12.2018 р. Тема: 
Довгострокове 
курсове навчання, 
магістратура зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: 1, 2, 3, 8, 9, 
13, 14, 15, 17.
Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Lashko S. P. 
Peculiarities of 
spreading of degraded 
agricultural lands in the 
territory of Poltava 
region (Ukraine). 
Monitoring of 
Geological Processes 
and Ecological 
Condition of the 
Environment: 
Conference 
Proceedings, XIV 
International Scientific 
Conference / European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers, Nov 2020, 
Volume 2020, p.1–5. 
DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-
4609.202056013. 
(Scopus).
2. Lashko S. P., Dryga 
A. S. Actual condition 
and hypsometry of the 
south-western coast of 
the Kremenchuk 
reservoir. Monitoring of 
Geological Processes 
and Ecological 
Condition of the 
Environment: 
Conference 
Proceedings, XIV 
International Scientific 
Conference / European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers, Nov 2020, 
Volume 2020, p.1–5. 
DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-
4609.202056015. 
(Scopus).
Навчальні посібники: 
1. Лашко С. П., 
Шелковська І. М. 
Картографія. 
Лекційний курс: навч. 
посіб. Харків: ТОВ 



«Друкарня Мадрид», 
2016. 274 с. ISBN 978-
617-7294-56-5. (гриф 
МОНУ).
2. Лашко С. П., 
Шелковська І. М. 
Картографія. 
Лекційний курс. 
Частина друга: навч. 
посібник. Кременчук: 
КрНУ, 2014. 138 с.
3. Лашко С. П., 
Шелковська І. М. 
Картографія. 
Лекційний курс. 
Частина перша: навч. 
посібник. Кременчук: 
КрНУ, 2014. 146 с.
4. Лашко С. П. 
Картографія: навч. 
посібник. Кременчук: 
КрНУ, 2011. 220 с.
Монографія: 
Современные 
проблемы и 
актуальные 
направления развития 
землеустройства и 
кадастров: 
монография / С.А. 
Липски, С.П. Лашко, 
А.С. Дрыга и др. 
Пенза: РИО ПГАУ, 
2019. 185 с.
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Лашко С. П. 
Розвиток картографії 
на теренах України: 
давня доба. Вісник 
Кременчуцького 
державного 
політехнічного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2009. Випуск 5/2009 
(58), частина 1. С. 132–
137.
2. Лашко С. П. 
Структурно-
територіальні 
пріоритети 
оптимальної 
лісистості в Україні. 
Вісник 
Кременчуцького 
державного 
політехнічного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2009. Випуск 2/2009 
(55), частина 1. С. 101–
104.
3. Лашко С. П. О 
стратиграфическом 
расчленении 
криворожской серии 
Правобережного 
района (Украинский 
щит). Сб. науч. тр. 
ИГОС НАН и МНС 
Украины. 2006. Вып. 
12. С. 88–91.
4. Лашко С. П. 
Особливості 
стратиграфії інгуло-
інгулецької серії 
Правобережного 



району (Український 
щит). Вісник 
Київського 
університету. 
Геологія. 2001. Вип. 
20. С. 30–33.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Лашко С. П. 
Перспективы 
формирования 
территориальных 
громад в 
Липоводолинском 
районе Сумской 
области. Управление 
земельно-
имущественными 
отношениями: 
материалы ХІІІ 
междунар. науч.-
практ. конф. (29 
ноября 2017 г.). Пенза: 
ПГУАС, 2017. С. 147–
152.
2.  Кривонос Ю. С., 
Лашко С. П. 
Методичні підходи до 
формування 
територіальних 
громад у 
Глобинському районі 
Полтавської області.  
Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві: 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. інтер.-
конф. з міжнарод. 
участю (18–21 квітня 
2017 р.). Кременчук: 
КрНУ, 2017. С. 276–
283. 
3. Лашко С. П. Про 
реформування 
територій громад 
Онуфріївського 
району 
Кіровоградської 
області.  Геодезія, 
картографія, 
землеустрій, кадастр: 
наукові  дослідження  
та практичні  
вишукування: 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. інтер.-
конф. (27 квітня 2020 
р.). Умань, 2020. С. 
66–67.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Керівництво 



студентами Скринник 
К. В. та Степаніщевої 
М. В., які у 2017 році 
зайняли призові місця 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Землеустрій та 
кадастр» (м. Одеса, 
ОДАУ, 2017).
3. Керівництво 
студенткою Скринник 
К. В., яка у 2018 році 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій».
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми:
1. Виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділів 
«Картографічні 
дослідження території 
України: частина ІІ» 
(2016 р.), 
.«Картографічні 
дослідження території 
України. Частина ІІІ» 
(2017 р.), 
.«Картографічні 
дослідження території 
України: частина ІV» 
(2018 р.), 
.«Картографічні 
дослідження території 
України. Частина V» 
(2019 р.).
Методичні вказівки:
1. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
розрахунково-
графічної роботи 
«Розрахунок і 
побудова 
картографічних 
проекцій» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом 6.080101 – 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 



Кременчук: КрНУ, 
2015. 27 с.
2. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Картографія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом 6.080101 – 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Кременчук: КрНУ, 
2015. 20 с.
3. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Картографія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом 6.080101 – 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Кременчук: КрНУ, 
2014. 40 с.
4. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з вивчення 
навчальної 
дисципліни 
«Картографія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом 6.080101 – 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Кременчук: КрНУ, 
2014. 20 с.
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: член 
EAGE (European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers – 
Європейська асоціація 
геовчених та 
інженерів) і AUAG (All 
Ukrainian Association 
of Geoinformatics – 
Всеукраїнська 
асоціація 
геоінформатики).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
робота в 
Кременчуцькій 
геологорозвідувальній 
експедиції в 1984–
1997 рр. зі складанням 
планів і карт і 



виконанням 
геодезичного 
забезпечення 
польових робіт.

184025 Маслак 
Володимир 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1990, 

спеціальність:  
Історія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004956, 

виданий 
15.12.2015, 

Атестат 
доцента ДЦ 

008741, 
виданий 

23.10.2003, 
Атестат 

професора AП 
000628, 
виданий 

18.12.2018

27 Українознавств
о

Д.істор.н., 07.00.06 – 
історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни, тема 
дисертації: 
«Ранньомодерна 
українська 
державність в 
сучасних польській та 
російській 
історіографіях». 
Стажування:
1. Інститут культури 
Ягелонського 
університету (Краків, 
Польща) 16.05 – 
19.05.2019 р. Тема: 
Соціокультурний 
проєкт 
«Полікультура».
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, 11.06. 
2020 р. Курс «Наукова 
комунікація в 
цифрову епоху» (90 
годин / 3 кредити 
ЄКТС).
3. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Центр 
неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, 26.10-
30.10.2020 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12 СС 12 
СС 02214142/004697-
20. Тема: Актуальні 
соціокультурні 
практики: 
інноваційний підхід 
євроінтеграційний 
вектор та 
регіональний 
потенціал».
Наукові публікації у 
виданні, включеному 
до наукометричної 
Scopus або Web of 
Science:
1. Butko L., Maslak V., 
Vasylenko D., 
Fedorenko S. and 
Litvinova O. Facilitation 
Techniques for the 
Preparation of the 
Future Specialists in the 
Field of the Electrical 
Engineering, 2020 
IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-4 (Scopus)..
2. Maslak V., Butko L. 
The novel by v. T. 
Nariezhnyi «Bursak, 
Malorosiysk story» as 
the monument of the 
historical fiction. 
Східноєвропейський 



історичний вісник. 
[East European 
Historical Bulletin], 16, 
63–70. (Web of Science 
Core Collection).
3. Маслак В. Бутко Л., 
Василенко Д. 
Дуальність підготовки 
фахівців сфери 
культури: pro at contra 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтва. 2018. Вип. 
3. С. 54–60. (Web of 
Science Core 
Collection).
4. Vasylenko D., Maslak 
V. The Practice of using 
interactive multimedia 
installations in museum 
sciences. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтва. 
2018. № 2. С  67-70. 
(Web of Science Core 
Collection)
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Маслак В. Бутко Л., 
Василенко Д. 
Проблеми української 
культури в 
публіцистиці Михайла 
Грушевського. 
Актуальні проблеми 
гуманітарних наук. 
2020. №31. С. 54-59.
2. Крот В. О., Маслак 
В. І., Василенко Д. П. 
Культурологічні студії 
з історії української 
культури ХІХ століття 
у творчій спадщині 
Михайла 
Грушевського. 
Культура і сучасність. 
2020. Вип. 1. С. 7-11.
3. Маслак В. І., 
Саранча В. І., 
Шабуніна В. В. 
Діяльність Михайла 
Грушевського в галузі 
української культури 
наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століття. 
Актуальні проблеми 
гуманітарних наук. 
2020. № 33. С. 60-67.
4. Маслак В. І 
Інтелектуальний 
вплив ідей Єжи 
Ґедройца на польські 
студії української 
історії. Емінак: 
науковий 
щоквартальник. 2017. 
№ 1 (17). Т. 3. С. 73-75.
5. Маслак В. І. 
Уявлення 
українського козацтва 
про південні та східні 
кордони українського 
світу XVI – початку  
XVIII століття: 
Еволюція 
історіографічного 
образу. Наукові праці 
історичного 



факультету 
Запорізького 
національного 
університету. 2017. 
Вип. 48. С. 223-226.
Монографії:
1. Сезін С. Ю., Бутко Л. 
В., Ширай В. А., 
Василенко Д. П.,  
Маслак В. І., 
Москалик Г. Ф. 
Кременчук у жорнах 
репресій: монографія. 
Кременчук: ПП 
«Щербатих», 2020. 
200 с. 
2. Василенко Д., 
Маслак В. Осикович 
Ж., Сезін С., Сезін Д. 
«Польская операция» 
в Полтавской области 
в 30-х годах ХХ века / 
«Operacja Polska» w 
obwodzie połtawskim w 
latach 30-tych XX 
wieku : монография. 
Дниро: Середняк Т.К., 
2017. 304 с.
Участь у міжнародних 
наукових проектах:
Інститут культури 
Ягелонського 
університету, м. 
Краків, 
соціокультурний 
проект 
«Полікультура», 2019 
р.
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
1. Керівник НДДКР 
«Актуальні проблеми 
дослідження історії 
України: 
джерелознавство, 
історіографія, 
методологія» (№ 
01/5U004170 від 
12.05.2015); 
«Особливості 
функціонування 
інституцій 
соціокультурної 
сфери» (№ 
0120U103599 від 
19.08.2020).
2. Член редакційної 
колегії наукових 
журналів 
«Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія», 
«Zaporizhzha Historical 
Reviеw».
Наявність не менше 
п’яти авторських 
свідоцтв та/або 



патентів загальною 
кількістю два 
досягнення:
1. А. с. Ескіз з описом 
«Макет 
презентаційних та 
інформаційних 
стендів 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського» / 
Маслак В. І., 
Василенко Д. П., 
Осадчий В. В., Бутко 
Л. В. № 81211 ; дата 
реєстрації 05.09.2018.
2. А. с. Ескіз з описом 
«План-схема 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського» / 
Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Осадчий 
В. В., Бутко Л. В. № 
81123; дата реєстрації 
21.08.2018.
3. А. с. Програмний 
продукт «Пантеон 
визначних українців» 
/ Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Телятник 
М. С., Бутко Л. В. № 
77620 ; дата реєстрації 
14.03.2018.
4. А. с. Програмний 
продукт 
«Комп’ютерний 3 D 
тур музеєм ПАТ 
«Крюківській 
вагонобудівний 
завод» / Василенко Д. 
П., Маслак В. І., 
Телятник М. С., 
Подольська А. О., 
Вітко М. М. № 72143 ; 
дата реєстрації 
18.05.2017.
5. А. с. Програмний 
продукт 
«Комп’ютерний 3 D 
тур містом 
Кременчук» / 
Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Телятник 
М. С., Подольська А. 
О. № 71548 дата 
реєстрації 19.04.2017.
Методичні вказівки:
1. Маслак В. І., 
Федоренко С. А., 
Василенко Д. П. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Українознавство» 
для студентів денної і 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 022 
Дизайн, 028 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності, 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа освітнього 



ступеня бакалавр. 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 55 с.
2. Маслак В. І., 
Федоренко С. А., 
Василенко Д. П. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Українознавство» 
для студентів денної і 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 022 
Дизайн, 028 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності, 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа освітнього 
ступеня бакалавр. 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 19 с.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Маслак В. І., 
Василенко Д. П. 
Фактор фронтира в 
історії Кременчука. 
Старожитності та 
історія Кременчука: 
збірник наукових 
праць. Київ; Полтава; 
Кременчук : ЦП НАН 
України і УТОПІК, 
2018. С. 124-127.
2. Маслак В. І. 
Рецензія на 
монографію: Степчук 
Ю. С. «Образ Богдана 
Хмельницького в 
новітній українській 
та зарубіжній 
історіографії». Гілея. 
2018. Вип. 122 (7). С. 
127–132.
3. Маслак В. І. 
Переяслав 1654 і 
Гадяч 1658: нові 
тенденції в сучасній 
російській 
історіографії. Гілея. 
2017. Вип.122(7). С. 
127-132.
4. Василенко Д. П., 
Маслак В. І. Захід і 
Схід в 
етнопсихологічних 
студіях Володимира 
Яніва. Theoretical and 
applied researches in 
the field pedagogy, 
psychology and social 
sciences: mater. 
International Scientific-
Practical Conference. 
Kielce, 2016. P. 222-
225.
5. Маслак В., 
Василенко Д. Роль 
Української 
православної церкви в 
становленні 
української 
ранньомодерної 
держави. Релігія, 
релігійність, 
філософія і 



гуманітаристика в 
сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти : матер. ХІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Монреаль, 2016. С. 
151-155.
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Наукове 
консультування 
Архівного відділу 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області 
(угода № 5-06/16) (з 
2016 р.); наукове 
консультування 
комунального закладу 
культури 
«Кременчуцький 
краєзнавчий музей» 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області» 
(угода № 5-06/17) (з 
2016 р.).
2. Наукове 
консультування ПАТ 
«Кременчуцький 
завод технічного 
вуглецю» з теми 
«Актуальні питання 
української мови (за 
професійним 
спрямуванням), 
діловодства та 
архівної справи» (з 
2017 р.), (договір № 2-
23/87).

145359 Лебединська 
Ганна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027993, 
виданий 

09.03.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023701, 
виданий 

09.11.2010

30 Філософія К.пол.н., 23.00.02 – 
політичні інститути та 
процеси; тема 
дисертації: 
«Політико-
стабілізаційна роль 
місцевого 
самоврядування в 
умовах суспільно-
політичної 
трансформації 
сучасної України».
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
липень 2020 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01264-20. 
Тема: «Система он-
лайн навчання на 
платформі MOODLE».
2. Кременчуцький 
національний 



університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
жовтень, 2020 р. 
Свідоцтво ПК 
05385631/01638-20. 
Тема: «Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
напрямом 
«Філософські науки».
Монографії:
1. Екзистенціальна 
мотивація 
електорального 
вибору особистості. 
Проблеми мотивації 
особистості в 
сучасному освітньому 
просторі: монографія 
/ за ред. Л. В. 
Герасименко, В.Ф. 
Моргуна. Кременчук : 
Щербатих,2020. 
С.231-247.
2. Прояв акцентуацій 
характеру в творчій 
діяльності акторів 
театральних студій // 
Психологія розвитку 
творчої особистості в 
освітньому просторі : 
монографія / [Н. М. 
Атаманчук, Р. М. 
Білоус, Т. М. Дзюба, та 
ін.]; за ред. С. П. 
Яланської. – Полтава : 
Видавець Шевченко Р. 
В., 2018. – С. 127-147 
3. Форми 
ненасильницького 
врегулювання 
конфліктів: 
психологія 
примирення / 
Психолого-
педагогічні проблеми 
розвитку особистості: 
колективна 
монографія ; за ред.. 
В. Ф. Моргуна, Л.В. 
Герасименко, Р. М. 
Білоус. – Кременчук : 
КрНУ, 2016. – С. 152-
178. 
Наукова публікація у 
виданні, включеному 
до наукометричної 
бази Web of Sciences:
1. National 
consciousness as a 
psychosocial factor of 
successful 
modernization of 
Ukraine / Г. О. 
Лебединська // Наука 
і освіта : науково-
практичний журнал. 
Серія «Психологія». – 
№2-3. – Одеса, 2016. – 
С. 134-137.
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1.Формування 
соціального інтелекту 
у студентів технічних 
професій / 
Герасименко Л. В., 
Лебединська Г. О. 
Технології розвитку 



інтелекту. 2020. Т. 4. 
№ 2(27) (Copernicus).
2. Політичне 
самовизначення 
українського 
юнацтва/ 
Лебединська Г. О. 
ІнженернІ та освітнІ 
технології. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Т.7(2). – С.170–
180. (Copernicus).
3. Психологічні 
аспекти сприйняття 
інститутів політичної 
влади студентською 
молоддю/ 
Лебединська Г. О. 
Інженерні та освітні 
технології: сб. ст. : 
Сучасна вища освіта: 
реалії, проблеми, 
перспективи. – Вип.4 
(20) – 
Кременчук,2017. – 
С.117–125. 
(Copernicus)
4. Рedagogical 
conditions for social 
intelligence formation 
in the students of 
technical professions / 
Лебединська Г. О., 
Давидюк С. Г. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ, 
2017. – Вип. 2/2017 
(103)  част. 2. - С. 72-
78. (Copernicus).
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Національна 
самосвідомість як 
соціально-
психологічний фактор 
успішної модернізації 
української держави / 
Г. О. Лебединська // 
Психолого-
педагогічні та 
політичні проблеми у 
трансформаційних 
процесах українського 
суспільства : зб. 
матеріалів III Всеукр. 
наук.-прак. конф. ( 21-
22 квітня 2016 р.). – 
Кременчук : КрНУ, 
2016. – С. 148–150.
2. Философская 
сущность феномена 
патриотизма / Г. О. 
Лебединська // Ідеї 
академіка В. І. 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку регіонів : 
матеріали ХVI 
Міжнародної наук.-
практ. конференції 
(14-15 травня 2015 р.). 
– Кременчук : КрНУ, 
2015. – С. 26–27.
Методичні вказівки:
1. Методичні вказівки 
щодо семінарських 



занять і самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання з усіх 
спеціальностей. 
Кременчук, 2020. 46 с.

63221 Урін 
Олександр 
Веніамінови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Саратовський 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

держуніверсит
ет 

ім.М.Г.Черниш
евського, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність:  

Історія

43 Правове 
регулювання 
суспільних 
відносин в 
Україні

Монографії: 
1. Народження та 
гартування демократії 
в Кременчуці 
наприкінці 80-х - 
початку 90-х років ХХ 
ст. Колективна 
монографія. 
Полтавщина. Шлях до 
незалежності. 1985-
1991 / Автори-
упорядники О. А. 
Білоусько, Т. П. 
Пустовіт. – Полтава: 
«Полтавський 
літератор», 2016 . – С. 
664–683.
2. Урін О.В. 
Народження і 
гартування демократії 
у Кременчуці під час 
боротьби за 
незалежність України 
(кінець 80-х –початок 
90-х років ХХ ст.). 
Монографія. 
Кременчук : ПП 
Щербатих О.В., 2017. 
– 190 с.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Урін О.В. Проблеми 
подолання, 
запобігання системної 
політичної кризи в 
сучасній Україні та 
шляхи їх вирішення. 
Психолого-
педагогічні та 
політичні проблеми у 
трансформаційних 
процесах українського 
суспільства : 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – 
Кременчук : 21–22 
квітня 2016. – С. 156–
159.
2. Урін О.В. Публічна 
політика та вплив 
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рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

227 Фізична 
терапія, 

ерготерапія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 013816, 

виданий 
13.03.2002, 

Атестат 
доцента ДЦ 

009745, 
виданий 

16.12.2004

20 Загальна хімія К.т.н. за спеціальністю 
02.00.02 – Аналітична 
хімія; тема дисертації 
«Електротитриметрія 
арґентуму(І), 
паладію(ІІ), 
ауруму(ІІІ) у їх 
сумішах промислового 
походження».
Підвищення 
кваліфікації:
1. У Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського 
(Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/000162-16 
від 30.04.2016 р.) 
«Фахова іноземна 
мова для науковців».
2. У ДВНЗ 
«Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет» 
(Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПВ 
015237 від 12.08.2016 
р.)
3. Друга вища освіта, 
Дніпровський 
державний технічний 
університет, диплом 
магістра, 
спеціальність 
«Біотехнології та 
біоінженерія», 2019 р. 
Диплом М19 
№158844.
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 
15, 17).
Статті у Scopus:
1. Novokhatko O., V. 
Nykyforov, M. 
Malovanyy, T. 
Kozlovs’ka, S. Digtiar, 
The biotechnological 



ways of blue-green 
algae complex 
processing, Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies,–5/10 
(83), 2016. – Р. 11-18.
2. V. V. Nykyforov, T. F. 
Kozlovs’ka, O. V. 
Novokhatko and S. V. 
Digtiar, "On additional 
possibilities of using 
the blue-green algae 
substrate and 
digestate", Water 
Supply and Wastewater 
Disposal. Monografie – 
PolitechnikaLubelska 
Lublin, pp. 207-220, 
2018. 3. Dmitriy 
Kukharenko, 
Novokhatko Olha, 
Oksana Maznytska, 
Sergii Digtiar, Oksana 
SakunThe Influence of 
an Electromagnetic 
Field on the Additional 
Increment of Biogas in 
a Power Plant // 2020 
IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), – 
Kremenchuk, 21-25 
Sept. 2020. – P. 
Статті у фахових 
виданнях: 
1. Основні підходи до 
математичного 
моделювання 
біологічної 
продуктивності ціаней 
як сировинної бази 
біоконверсії // 
Науковий журнал 
«Екологічна безпека». 
– Кременчук, 2016. – 
Вип. 2(22). – С. 118–
127. (Спiвавтори: 
Козловська Т.Ф., 
Пасенко А.В., Дігтяр 
С.В., Никифорова 
О.О.).
2. Вилучення ліпідів з 
біомаси активного 
мулу для виробництва 
біопластика //Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ, – 
2018. – Випуск 5(112). 
– С. 115-121. 
(Спiвавтори:Пісьменн
ікова Т.С., Карлик О.І., 
Пасенко А.В., 
Мазницька О.В.).
3. Оптимізація 
біологічної складової 
аграрної технології 
No-Till // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ, – 
2018. – Випуск 3(110). 
– С. 92–96. 
(Спiвавтори: Пасенко 
А.В., Никифорова О. 
О., Козловська Т. Ф., 
Мазницька О.В.)
4. Застосування 
графічного 



середовища Lab-VIEV 
у моделюванні 
біотехнологічних 
процесів – Вісник 
КрНУ ім. М. 
Остроградського. – 
2018. – Вип. 6 (113). – 
С. 86–94. (Спiвавтори: 
С.В. Дігтяр, С.А. 
Сергієнко, В.В. 
Никифоров, Т.О. 
Бедрій)
5. Структуризація 
біологічних 
макросистем // 
Біологія і екологія. 
Науковий журнал 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету– Том 5, 
номер 1. – Полтава, 
2019. – С. 112-120. 
(Спiвавтори: 
Никифоров В. В., 
Сакун О. А., 
Мазницька О. В., 
Пасенко А. В.).
Наукова робота: 
Держбюджетна НДР 
«Екологічна 
біотехнологія 
виробництва метану із 
синьо-зелених 
водоростей».Наукови
й керівник НДР 
«Екологічні 
біотехнології аналізу 
негативного впливу 
факторів едафотопу та 
моніторинг стану 
Полтавських 
чорноземів» № ДР 
0117U007453.
Патент: Спосіб 
вилучення ліпідів з 
біомаси ціанобактерій 
із застосуванням 
лазеру. Патент на 
корисну модель 
137244 № u201903571. 
− Бюл. № 19, 2019. 
(Спiвавтори: 
Никифоров В.В., 
Мальований М.С., 
Тимчук І.С., Пасенко 
А.В.).
Методичні розробки:
1. Біотехнологічний 
словник : навчально-
методичний посібник 
/ А.В. Пасенко, 
Никифоророва О.О., 
Т.Ф. Козловська, О.В. 
Новохатько, С.В. 
Дегтярь. – Кременчук: 
ПП Щербатих О.В., 
2016. – 104 с.
2. Новохатько О. В., 
Никифорова О. О. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Хімія». 
Модуль 1. Загальна та 
неорганічна хімія для 
студентів денної 
форми навчання за 
напрямом  6.051401 − 
«Біотехнологія», 



Частина 1. Загальна 
хімія. − Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2013. − 39 с.
3. Новохатько О. В. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни “Хімія” 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання за 
напрямами  6.070101 
− «Транспортні 
технології», 6.070106 
– «Автомобільний 
транспорт» − 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2013. − 74 с.
4. Новохатько О. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Управління якістю та 
безпека 
біотехнологічної 
продукції» для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 101 – 
«Екологія» - 
Кременчук, 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. – 48 с.
5. Новохатько О. В. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Альтернативна 
енергетика та 
біоконверсія» для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 101 – 
«Екологія» - 
Кременчук, 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. – 30 с.
Студентська НДР:
Наукова робота із 
студентами: керує 
науковою роботою 5 
студентів 1–4 курсів. 
НДР школярів:
2016–2017 н.р. – 
Керівництво 
школярем Кучеренко 
М. (11-Б класу 
Кременчуцького 
ліцею №4), який став 
призером III місце II-
го етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України». Тема 
наукової роботи 
«Алергія на 
підприємствах. Її 
дослідження та 
профілактика».



2017–2018 н.р. – 
секретар журі II-го 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України», секція 
«Хімія».
Монографії:
1. Екологічні 
пріоритети 
Кременчука: сучасний 
стан і перспективи / 
Шмандій В.М., 
Артамонов В.В., 
Бахарєв В.С., Пасенко 
А.В. та ін. // 
Колективна 
монографія. – 
Кременчук, 2016. – 
100 с. 
2. Фундаментальные и 
прикладные аспекты 
экологической 
биотехнологии 
переработки 
цианобактерий : 
монография / 
Загирняк М. В., 
Никифоров В. В., 
Малеваный М. С., 
Козловская Т. Ф., 
Новохатько О. В., 
Елизаров М. А., 
Пасенко А. В., Дегтярь 
С. В., Сакун О. А., 
Шлык С. В.; под общ. 
ред. д.б.н., проф. 
Никифорова В. В. – 
Кременчуг : ЧП 
Щербатых А. В., 2016. 
– 148 с.
3. Екологічна мережа 
Кременчука : 
монографія / 
Гальченко Н.П., 
Дігтяр С.В., 
Никифоров В.В., 
Новохатько О.В., 
Пелипенко В.М., 
Сакун О.А., 
Симоненко О.П., 
Труніна І.М., Федюн 
О.М. – Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2019. 
79 с.
Матеріали 
конференцій: 
1. The Mathematical 
Model of the Kinetics of 
the Process of 
Obtaining the Metal 
Arsen for the 
Manufacture of 
Semiconductor 
Materials // 
International 
Conference on 
«Modern electrical and 
energy systems». – 
Kremenchuk, 15–17 
November 2017. – P. 
248–251. (Scopus)
(Спiвавтори: Oksana 
Maznytska, Alona 
Pasenko, Tetjana 
Kozlovskaya).
2. Біотехнологія 



отримання сиру з 
СО2-екстрактом 
лаванди. // Матеріали 
ХVIII міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Ідеї 
академіка В.І. 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки» 11−13 травня, 
КДПУ, 2018р. 
Кременчук, Україна, − 
С. 91. (Спiвавтори: 
Шкарбан А. І., 
Никифорова О. О.).
3. Selection of lipids 
from blue-green algae. 
// AGENDA of the 
International 
Conference “Applied 
Biotechnology in 
Mining” April 25-27, 
2018. – Dnipro : 
National Technical 
University «Dnipro 
Polytechnic», 2018. – 
С.65. (Спiвавтори: 
Karina Detsyura, Olena 
Chelnakova, Tetyana 
Kozlovska).
4. Застосування 
методу Фолча для 
визначення та 
вилучення ліпідів з 
ціаней. // Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Водопостачання та 
водовідведення: 
проектування, будова, 
експлуатація, 
моніторинг». – 
Львів,18–20 жовтня 
2017 р., Львів: ЗУКЦ, 
2017р. – С. 88. 
(Спiвавтори: 
Никифоров В. В., 
Козловська Т. Ф., 
Дігтяр С. В.).
5. Використання 
відходів біогазової 
установки у 
сільському 
господарстві // 
Матеріали 
Національного 
Форуму «Поводження 
з відходами в Україні: 
законодавство, 
економіка, технології» 
22–23 листопада 2018 
року, м. Київ. – С. 73-
74. (Спiвавтори: 
Мазницька О.В., 
Михайленко А.С.).

121550 Єлізаров 
Михайло 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

14 Фізика К.фіз.-мат.н., 01.04.01 
– фізика приладів, 
елементів і систем; 
тема дисертації: 
«Хемографічний 
метод візуалізації 
гетерогенних процесів 
малої і надмалої 
інтенсивності».
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 



Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізика, 
інформатика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053816, 
виданий 

08.07.2008

національний 
університет ім. 
Михайла 
Остроградскього, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
05385631/000156-16, 
«Фахова іноземна 
мова для науковців», 
30.04.2016 р. Патенти:
1. Єлізаров М. О., 
Єлізаров О. І. Спосіб 
виробництва біогазу 
та добрива // Патент 
на корисну модель 
121280 від 27.11.2017 
(u201706682). – 
Бюлетень № 22.
2. Єлізаров М. О., 
Єлізаров О. І. 
Установка для 
очищення водойм і 
водотоків від скупчень 
ціанобактерій // 
Патент на корисну 
модель 121048 від 
27.11.2017 
(u201705679). – 
Бюлетень № 22.
Публікації:
1. Test-object Activity 
and Mortality 
Depending on 
Electromagnetic 
Radiation Intensity and 
Duration / V. 
Nykyforov, O. Sakun, 
M. Yelizarov, A. 
Pasenko, O. Maznytska 
// Materials of the 
international 
conferences on Modern 
Electrical and energy 
systems. – 
Kremenchuk, 2019. – P. 
380-383. (Scopus).
2. Yelizarov М. О., 
Digtiar S. V., Shlyk S. V. 
The feasible methods 
for harvesting 
cyanobacteria from the 
surface of a water body 
– Вісник КрНУ ім. М. 
Остроградського. – 
2016. – Вип. 6 (77). – 
С. 91–95.
3. Єлізаров М. О. 
Єлізаров О. І., Журав 
В. В. Використання 
оптичних методів для 
дослідження 
розподілу завислих у 
полі тяжіння частинок 
деградованих 
синьозелених 
водоростей. – Вісник 
СНУ ім. В. Даля. – № 
14 (185)/2013, Ч.2. – С 
. 48-53.
Монографія: Єлізаров 
М. О. Екологічна 
біотехнологія 
переробки 
синьозелених 
водоростей : 
монографія / М. В. 
Загірняк, В. В. 
Никифоров, М. С. 
Мальований, Д. 
Самешова, Т. Ф. 



Козловська, Е. 
Штрбова, С. В. Шлик, 
С.В. Дігтяр. – 
Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2017. 
– 104 с.
Конференції:
1. M.Yelizarov, S. 
Digtiar, T.Kozlovs’ka, 
Prospects for obtaining 
valuable products from 
cyanobacteria biomass 
// the International 
Conference “Applied 
Biotechnology in 
Mining”, National 
Technical University 
“Dnipro Polytechnic” 
Dnipro, Ukraine, April 
25-27, 2018. Р. 98.
2. Єлізаров М.О., 
Єлізаров О.І., 
Никифоров В.В.. 
Вплив кисню на 
розвиток популяцій 
зоопланктону та 
новий спосіб 
визначення їх 
чисельності // 
Перспективні 
напрямки світової 
науки // Збірник 
статей ХХХІ Міжнар. 
наук.- практ. конф. 
«Інноваційний 
потенціал світової 
науки ХХІ сторіччя» – 
Запоріжжя, 2015. – Т. 
2 – С. 9–10.
3. Єлізаров М.О., 
Юрченко В.Д. Проект 
збільшення біомаси 
ціанобактерій для 
виробництва добрив 
та біогазу // XXVII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства» 
(Кременчук, 23-24 
квітня 2020р.) – С. 
146-147.Методичні 
вказівки:
1. Єлізаров О. І., 
Єлізаров М. О., Журав 
В.В. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Фізика» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання технічних 
спеціальностей. 
Кременчук: КНУ  ім. 
М. Остроградського, 
2015. – 49c.
2. Єлізаров М. О., 
Журав В. В., Єременко 
Г. В. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Фізика. 
Розділ «Хвильва 



оптика» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання для 
технічних 
спеціальностей. 
Кременчук: КНУ ім. 
М. Остроградського, 
2015. – 49 c.

159852 Губачов 
Олександр 
Ілліч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Башкирський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

біологія та 
хімія, Диплом 

кандидата наук 
ДK 053698, 

виданий 
08.07.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027668, 
виданий 

14.04.2011

32 Безпека 
життєдіяльност
і, цивільний 
захист

К. пед. н., 13.00.09 – 
теорія навчання; тема 
дисертації: 
«Дидактичні умови 
індивідуалізації
допрофільної 
підготовки учнів 
основної школи».
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): НАУ, м. 
Київ, з 15.10.2019 по 
20.11.2019 р., наказ № 
463 від 24.10.19 р. 
Тема: «Формування 
нових професійних 
компетенцій до 
викладання 
дисциплін безпека 
життєдіяльності, 
теорія ризиків і 
управління, захист у 
надзвичайних 
ситуаціях».
Публікації:
1. Губачов О.І. 
Дослідження впливу 
дзеркальних 
поверхонь на 
покращення 
освітлення 
виробничих 
приміщень / Чебенко 
В.М., Колосюк В.П., 
Головенко К.С. 
Сучасні 
ресурсоенергозберіга
ючі технології 
гірничого 
виробництва. 
Науково-виробничий 
журнал: КрНУ, 2016. – 
вип. 2/2016(18). – С. 
82–98.
2. Губачов О. І. 
Фундаменталізація 
змісту професійної 
підготовки студентів у 
багатопрофільному 
університеті / О. І. 
Губачов // Інженерні 
та освітні технології. – 
2017. − № 3 (19). – С. 
97–102.
3. V. P. Kolosiuk; O. I. 
Hubachov; N. N. 
Thibulnik; A. V. 
Kolosiuk; B. V. 
Bolibrukh The Torque 
of Undulated-Current 
Traction Motors. 2019 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 23-25 
Sept. 2019, Pages: 54–
57.
4. Volodymyr 
Nykyforov; Alona 
Pasenko; Elena 
Antonova; Oleksandr 
Hubachov; Serhii 
Sukach; Yuliya Bredun. 



Psychological and 
Pedagogical Aspects of 
Identifying the 
Professional Abilities in 
Electrical Engineering 
of Listeners of the Pre-
University Training 
Course. 2019 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 23-
Sept. 2019, Pages: 406–
409.
Методичні вказівки:
1. Сукач С.В., Губачов 
О.І., Бахарєв В.С., 
Ченчева О.О., 
Петренко І.С. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальностей: 141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка, 151 
Автоматизація та 
компютерно-
інтегровані технології, 
131 Прикладна 
механіка, 133 Галузеве 
машинобудування, 
274 Автомобільний 
транспорт, 275.03 
Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті), 122 
Компютерні науки, 
123 Компютерна 
інженерія, 171 
Електроніка, 101 
Екологія, 162 
Біотехнологія та 
біоінженерія, 193 
Геодезія та 
землеустрій 
освітнього рівня 
«Бакалавр», – 
Кременчук : КрНУ, 
2020. – 108 с.

140317 Лашко 
Сергій 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 015909, 

виданий 
29.10.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

24 Галузева 
комп’ютерна 
графіка та 
основи ГІС

К.геол.н., 04.00.11 - 
Геологія металевих і 
неметалевих корисних 
копалин; тема 
дисертації: 
«Закономірності 
розміщення зруденінь 
заліза, германію та 
вольфраму в 
метаморфічних 
товщах 
Правобережного 
району (Український 
щит)». 
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 



004057, 
виданий 

26.02.2002

Остроградського, 
диплом магістра за 
спеціальністю 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій», 
31.12.2018 р. Тема: 
Довгострокове 
курсове навчання, 
магістратура зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: 1, 2, 3, 8, 9, 
13, 14, 15, 17.
Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Lashko S. P. 
Formation of cadastral 
data on the Nikolaevskii 
wolframite 
mineralization (Right-
Bank Region of the 
Ukrainian Shield). 
Geoinformatics: 
Theoretical and Applied 
Aspects 2020: 
Conference Proceedings 
/ European Association 
of Geoscientists & 
Engineers, May 2020, 
Volume 2020, p.1–5. 
DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-
4609.2020geo053. 
(Scopus).
2. Lashko S. P. et al.  
Geospatial data on the 
distribution of silicon 
and aluminum in the 
thickness of shungite 
rocks of the 
Mlynkovskii area 
(Ukrainian Shield). 
Geoinformatics: 
Theoretical and Applied 
Aspects 2020: 
Conference Proceedings 
/ European Association 
of Geoscientists & 
Engineers, May 2020, 
Volume 2020, p.1–5. 
DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-
4609.2020geo064. 
(Scopus).
Навчальні посібники: 
1. Лашко С. П., 
Шелковська І. М. 
Картографія. 
Лекційний курс: навч. 
посіб. Харків: ТОВ 
«Друкарня Мадрид», 
2016. 274 с. ISBN 978-
617-7294-56-5. (гриф 
МОНУ).
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Лашко С.П., 
Мельничук Д.Н. 
Моделирование 
радиоактивных зон в 
северо-восточном 



борту Белановского 
карьера железистых 
кварцитов. 
Актуальные проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном этапе: 
Материалы ІV 
междунар. науч.-
практ. конф. Пенза: 
ПГУАС, 2017. С. 166–
170.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Керівництво 
студентами Скринник 
К. В. та Степаніщевої 
М. В., які у 2017 році 
зайняли призові місця 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Землеустрій та 
кадастр» (м. Одеса, 
ОДАУ, 2017).
3. Керівництво 
студенткою Скринник 
К. В., яка у 2018 році 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій».
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми:
1. Виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділів 
«Картографічні 
дослідження території 
України: частина ІІ» 
(2016 р.), 
.«Картографічні 



дослідження території 
України. Частина ІІІ» 
(2017 р.), 
.«Картографічні 
дослідження території 
України: частина ІV» 
(2018 р.), 
.«Картографічні 
дослідження території 
України. Частина V» 
(2019 р.).
Методичні вказівки:
1. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Галузева 
комп’ютерна графіка 
та основи ГІС» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 101 
Екологія, 162 
Біотехнологія та 
біоінженерія, 193 
Геодезія та 
землеустрій, 263 
Цивільна безпека 
освітнього рівня 
«Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 18 с.
2. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Галузева 
комп’ютерна графіка 
та основи ГІС» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 101 
Екологія, 162 
Біотехнологія та 
біоінженерія, 193 
Геодезія та 
землеустрій, 263 
Цивільна безпека 
освітнього рівня 
«Бакалавр». Частина 
І. Кременчук: КрНУ, 
2020. 31 с.
3. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Галузева 
комп’ютерна графіка 
та основи ГІС» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 101 
Екологія, 162 
Біотехнологія та 
біоінженерія, 193 
Геодезія та 
землеустрій, 263 
Цивільна безпека 
освітнього рівня 
«Бакалавр». Частина 
ІІ. Кременчук: КрНУ, 
2020. 33 с.
4. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 



роботи з вивчення 
навчальної 
дисципліни «Галузева 
комп’ютерна графіка 
та основи ГІС» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей 101 
Екологія, 162 
Біотехнологія та 
біоінженерія, 193 
Геодезія та 
землеустрій, 263 
Цивільна безпека 
освітнього рівня 
«Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 11 с.
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: член 
EAGE (European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers – 
Європейська асоціація 
геовчених та 
інженерів) і AUAG (All 
Ukrainian Association 
of Geoinformatics – 
Всеукраїнська 
асоціація 
геоінформатики).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
робота в 
Кременчуцькій 
геологорозвідувальній 
експедиції в 1984–
1997 рр. зі складанням 
планів і карт і 
виконанням 
геодезичного 
забезпечення 
польових робіт.

180157 Міхно Павло 
Борисович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
070906 

Землевпорядку
вання та 
кадастр, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043335, 

виданий 
26.06.2017, 

Атестат 
доцента AД 

005283, 
виданий 

24.09.2020

14 Геодезія Кандидат технічних 
наук, 05.24.04 – 
Кадастр та моніторинг 
земель; тема 
дисертації: 
«Методичні засади 
планування 
раціонального 
використання 
порушених земель».
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01826-20, 
від 09.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Участь у 
Міжнародному 
стажуванні у 
Університеті 
економіки у Бидгощі, 



2019 р., Diploma 
University of Economy 
(WSG), Bydgoszcz, 
Poland, 24.11.2019. 
Тема: Modern methods, 
techniques and means 
of performing geodetic 
works, organization of 
land management and 
land monitoring».
3. Підвищення рівня 
володіння 
англійською мовою: 
сертифікат B2, 
виданий Английской 
школой завтрашнего 
дня (English School of 
Tomorrow), № UA1221 
від 08.2019 р., 
Certificate English File 
Upper Intermediate 
(B2) August 2019.
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: пп. 1, 2, 3, 8, 
9, 13, 14, 15, 16.
Наукова публікація у 
виданні, включеному 
до наукометричної 
бази Scopus: 
Artamonov V. V., 
Mikhno P. B., 
Vasylenko M. H., 
Shelkovska I. M. Basic 
procedures of planning 
the rational use of 
disturbed lands. 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. 2020. № 
1. PP. 158–164.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Жосан В.О., Міхно 
П.Б. Оцінювання 
знань студентів з 
дисципліни 
«Геодезія». Матеріали 
ХХХІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах  
глобалізації»: Зб. 
наук. праць. 
Переяслав-
Хмельницький, 2018. 
Вип. 33. С. 563-566.
2. Соломін О.М., 
Міхно П.Б., Куркач 
М.Ф. Геодезична 
ув’язка тектонічних 
структур з 
картографічними 
матеріалами та 
результатами 
дешифрування 
космічних знімків в 
межах Українського 
кристалічного щита. 
Нові технології в 
геодезії, 
землевпорядкуванні 
та 
природокористуванні: 
матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 24–27 



жовтня 2012 р., м. 
Ужгород. Ужгород, 
2012. С. 266–271.
3.Міхно П.Б., Кашуба 
С., Бушуєв Д.С. 
Проблеми 
застосування 
традиційних 
інженерно-
геодезичних 
технологій в Україні в 
сучасних умовах. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференція 
«Технічні та 
економічні рішення з 
протидії глобальним 
викликам» 17-20 
вересня 2020 р. 
Кременчук – Одеса. 
Кременчук, 2020. С. 
150-154.
4. Передерій Д. А., 
Міхно П.Б. До 
питання визначення 
площі земельної 
ділянки. Міжнародна 
науково-практична 
інтернет конференція 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві» 26-27 
березня 2019 р.: 
матеріали 
конференції. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 227-229.
5. Литовченко А.Г., 
Міхно П.Б. 
Особливості вибору 
електронних 
тахеометрів для 
використання у 
вищому навчальному 
закладі. XXIII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства» 7–8 
квітня 2016 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2016.  С. 129-130.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Керівництво 
студенткою 
Литовченко А. Г., яка 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук зі 



спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» (2019 
р.).
2. Керівництво 
студенткою 
Сімьоновою А. С., яка 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» (2018 
р.).
3. Керівництво 
студентом Татаровим 
Р. В., який зайняв 
призове (перше) місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» (2017 р.).
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми: 
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві».
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Технічні та 
економічні рішення з 
протидії глобальним 
викликам».
Участь у виконанні 
госпдоговірних 
науково-дослідних 
робіт, виконаних на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру 
Кременчуцького 
державного 
політехнічного 
університету, і 
написанні розділів 
відповідних Звітів:
1. Інженерно-
геодезичні 
вишукування для 
споруд очистки 
стічних вод в м.Гола 
Пристань Херсонської 
області (тимчасових 
полів фільтрації), 
2006 рік;
2. Математична 
обробка геодезичних 
вимірів кадастрових 
планів ЗАТ “Кварц” та 
ВАТ “Гірняк”, 2008 
рік.
Методичні вказівки:



1. Міхно П. Б., 
Шелковська І. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Геодезія». Частина 
II. Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017. 39 с.
2. Шелковська І. М., 
Міхно П. Б. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій». Частина 
I. Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2016. 32 с.
3. Артамонов В.В., 
Василенко М.Г., Міхно 
П. Б. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 3 
з навчальної 
дисципліни 
«Геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2016. 30 с.
4. Артамонов В.В., 
Василенко М.Г., Міхно 
П. Б. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» . Частина 
III. Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017. 32 с.
5. Артамонов В.В., 
Василенко М.Г., Міхно 
П. Б. Методичні 
вказівки щодо 
виконання курсового 
проекту з навчальної 
дисципліни 
«Геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та земле-
устрій» освітнього 
ступеня «Бакалавр». 



Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. 34 с.
6 Артамонов В.В., 
Василенко М.Г., Міхно 
П. Б. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи № 2 
з навчальної 
дисципліни 
«Геодезія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та земле-
устрій» освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. 31 с.

140317 Лашко 
Сергій 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 015909, 

виданий 
29.10.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

004057, 
виданий 

26.02.2002

24 Геологія і 
геоморфологія

Київський державний 
університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 1982 р.; 
спеціальність: 
Геологічна зйомка, 
розшуки та розвідка 
родовищ корисних 
копалин; 
кваліфікація: 
Інженер-геолог.
К.геол.н., 04.00.11 - 
Геологія металевих і 
неметалевих корисних 
копалин; тема 
дисертації дисертації: 
«Закономірності 
розміщення зруденінь 
заліза, германію та 
вольфраму в 
метаморфічних 
товщах 
Правобережного 
району (Український 
щит)».
Підвищення 
кваліфікації: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
диплом магістра за 
спеціальністю 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій», 
31.12.2018 р. Тема: 
Довгострокове 
курсове навчання, 
магістратура зі 
спеціальності 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: 1, 2, 3, 8, 9, 
13, 14, 15, 17.
Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Lashko S. P. 
Formation of cadastral 
data on the Nikolaevskii 
wolframite 
mineralization (Right-
Bank Region of the 



Ukrainian Shield). 
Geoinformatics: 
Theoretical and Applied 
Aspects 2020: 
Conference Proceedings 
/ European Association 
of Geoscientists & 
Engineers, May 2020, 
Volume 2020, p.1–5. 
DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-
4609.2020geo053. 
(Scopus).
2. Lashko S. P. et al.  
Geospatial data on the 
distribution of silicon 
and aluminum in the 
thickness of shungite 
rocks of the 
Mlynkovskii area 
(Ukrainian Shield). 
Geoinformatics: 
Theoretical and Applied 
Aspects 2020: 
Conference Proceedings 
/ European Association 
of Geoscientists & 
Engineers, May 2020, 
Volume 2020, p.1–5. 
DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-
4609.2020geo064. 
(Scopus).
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. New data on high-
carbonaceous shungit-
like rocks of 
Mlynkovskii area 
(Krivoi Rog-
Kremenchug zone, 
Ukrainian Shield) / S.P. 
Lashko et al. 
Geochemistry of 
Technogenesis. 2019. 
Issue 2 (30). P. 33–45.
2. Лашко С. П. До 
питання безпеки 
експлуатації північно-
східної частини 
Біланівського кар’єру 
залізистих кварцитів. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2017. Випуск 1/2017 
(102). С. 141–146. 
3. Лашко С. П. О 
стратиграфическом 
расчленении 
криворожской серии 
Правобережного 
района (Украинский 
щит). Сб. науч. тр. 
ИГОС НАН и МНС 
Украины. 2006. Вып. 
12. С. 88–91.
4. Лашко С. П. 
Особливості 
стратиграфії інгуло-
інгулецької серії 
Правобережного 
району (Український 
щит). Вісник 
Київського 



університету. 
Геологія. 2001. Вип. 
20. С. 30–33.
5. Про шеєліт і 
вольфраміт з 
Правобережного 
району Українського 
щита / С.П. Лашко та 
ін. Доповіді НАН 
України. 1999. № 10. 
С.108–110.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Лашко С. П., 
Шелковська І. М., 
Козарь Л. М. 
Організаційні 
моменти розробки 
Біланівського 
родовища залізистих 
кварцитів. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 2018. № 
3. Т. 2. С. 77–79. (Index 
Copernicus).
2. Лашко С. П., 
Мельничук Д. Н. О 
проблеме 
радиационной 
безопасности в северо-
восточном борту 
Белановского карьера 
железистых 
кварцитов.  
Актуальные проблемы 
землеустройства и 
кадастров на 
современном этапе: 
материалы ІІІ 
междунар. науч.-
практ. конф. (04 марта 
2016 г.). Пенза: 
ПГУАС, 2016. С. 172–
176.
Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі конкурсів «Мала 
академія наук 
України»:
1. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
(відділення наук про 
Землю; секції 
географії та 
ландшафтознавства, 
геології, геохімії та 
мінералогії) (м. 
Полтава, 2020).
2. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-



дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
(відділення наук про 
Землю; секції 
географії та 
ландшафтознавства, 
геології, геохімії та 
мінералогії) (м. 
Полтава, 2019).
3. Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
(відділення наук про 
Землю; секції 
географії та 
ландшафтознавства, 
геології, геохімії та 
мінералогії) (м. 
Полтава, 2018).
4. Науковий керівник 
Івка А. В., який у 2017 
році зайняв перше 
місце на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
(Відділення: науки 
про Землю; Секція: 
геологія, геохімія та 
мінералогія).
5. Науковий керівник 
Мельничука Д. М., 
який у 2016 році 
зайняв перше місце на 
ІІ етапі та третє місце 
на ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
(Відділення: науки 
про Землю; Секція: 
геологія, геохімія та 
мінералогія).
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Керівництво 
студентами Скринник 
К. В. та Степаніщевої 
М. В., які у 2017 році 
зайняли призові місця 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 



спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій».
2. Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Землеустрій та 
кадастр» (м. Одеса, 
ОДАУ, 2017).
3. Керівництво 
студенткою Скринник 
К. В., яка у 2018 році 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій».
Методичні вказівки:
1. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Геологія 
і геоморфологія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом 6.080101 – 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Частина II. 
Кременчук: КрНУ, 
2015. 24 с.
2. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Геологія 
і геоморфологія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом 6.080101 – 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Частина I. Кременчук: 
КрНУ, 2015. 25 с.
3. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Геологія 
і геоморфологія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом 6.080101 – 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Кременчук: КрНУ, 
2015. 17 с.
4. Лашко С. П. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 



самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Геологія 
і геоморфологія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом 6.080101 – 
«Геодезія, 
картографія та 
землеустрій» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Кременчук: КрНУ, 
2015. 21 с.
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: член 
EAGE (European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers – 
Європейська асоціація 
геовчених та 
інженерів) і AUAG (All 
Ukrainian Association 
of Geoinformatics – 
Всеукраїнська 
асоціація 
геоінформатики).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
робота в 
Кременчуцькій 
геологорозвідувальній 
експедиції в 1984–
1997 рр. зі складанням 
планів і карт і 
виконанням 
геодезичного 
забезпечення 
польових робіт.

117723 Хохлов 
Олексій 
Геннадійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
спеціаліста, 

Інститут 
післядипломно

ї освіти 
Харківського 

національного 
аграрного 

університету 
ім. 

В.В.Докучаєва, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 009843, 
виданий 

14.03.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011056, 

виданий 
15.12.2005

21 Математична 
обробка 
геодезичних 
вимірів та 
основи 
метрології і 
стандартизації

К.т.н., 05.23.01 – 
Будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди; тема 
дисертації: «Вплив 
точності монтажу 
кранових рейок на 
несучу здатність 
підкранових 
залізобетонних 
балок». 
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. ТОВ «Імхотеп Груп» 
м. Харків; свідоцтво 
№ 111; 15.09.2017 р. 
Тема: Програма 
підготовки до 
професійної атестації 
за напрямом 
«Експерт».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
свідотство ПК 
05385631/01871-20, 
від 21.12.2020 р. Тема: 
Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
спеціальністю 
«Геодезія та 
землеустрій».



Монографія: Хохлов Г. 
П., Хохлов О. Г. Теорія 
і практика розрахунку 
й оцінки точності 
інженерно-
геодезичних 
вимірювань: 
Монографія. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 324 с.
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Хохлов Г.П., Хохлов 
А.Г. Исходные основы 
для расчета точности 
геодезических 
измерений при 
возведении 
сооружений // 
Инженерная геодезия. 
К.: КНУБА. 2000. 
Вып. 42.  С.212-218.
2. Хохлов О.Г. 
Порядок контролю 
геометричних 
параметрів 
підкранових  колій 
при експлуатації 
мостових і козлових 
кранів // Вісник 
КДПУ. Вип. 1/2005 
(30). Кременчук. С. 
70-73.
3. Хохлов О.Г. 
Визначення 
деформацій 
конструкцій 
промислових будівель 
і споруд // Вісник 
КрНУ ім. 
М.Остроградського. 
Вип. 3/2011 (68). Ч.1.  
Кременчук: КрНУ, 
2011. С. 128-130.
4. Хохлов О.Г. Про 
удосконалення 
геодезичного 
обґрунтування 
топографічних зйомок 
// Науковий вісник 
будівництва. Харків: 
ХДТУБА. 2005, № 30, 
Т.2. С. 204-209.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Хохлов О.Г., 
Артамонов В.В., 
Козарь В.І., Козарь 
Л.М. Щодо параметрів 
геодезичного 
контролю геометрії 
підкранових колій 
мостових кранів / ІІ 
Всеукраїнстька 
науково-практична 
конференція 
«Перспективи 
інституціонального 
розвитку земельних 
відносин в Україні»: 
Збірник наукових 
праць – Полтава: 
ПНТУ, 2019. С. 153-
154.
2. Хохлов О.Г. 
Геодезичний 
моніторинг за 
осіданнями 
фундаментів будівель 



і споруд / Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві»: 
Матеріали 
конференції. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С.145-148.
Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми: 1. Виконавець 
науково-дослідної 
теми 
«Ресурсозберігаючі 
технології в 
проектуванні, 
землевпорядкуванні 
та будівництві», що 
виконується на 
кафедрі геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру (автор 
розділів «Оцінка 
містобудівного 
потенціалу м. Горішні 
Плавні» (2016), 
«Обґрунтування 
проектної структури 
використання 
земельних ресурсів 
Кременчуцького 
району» (2020).
2. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи «Розробка 
частини проекту 
автоматизованої 
системи контролю і 
спостережень за 
забрудненням 
атмосферного повітря 
пересувним пунктом 
(постом) – ПМЕЛ з 
оснащенням його 
додатковими 
приладами і 
обладнанням» 
Відповідно до 
Договору № 364/16 – 
«ГЗК-ЕБОП-КПНТЦ» 
(2016 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
експерт з технічного 
обстеження будівель і 
споруд. 
Кваліфікаційний 
сертифікат 
відповідального 
виконавця окремих 
видів робіт (послуг), 
пов’язаних із 
створенням об’єкта 
архітектури серія АЕ 
№000754, від 
19.09.2012 р.

73506 Ригас Тетяна 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 

20 Екологічні 
аспекти 
галузевої 
діяльності

К.т.н., тема дисертації: 
«Антропоцентричні 
аспекти управління 
екологічною безпекою 
техногенно 



університет 
імені 

Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
010201 

Фізичне 
виховання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046425, 
виданий 

20.03.2018

навантаженого 
регіону».
Навчальні посібниик:
1. Шмандий В. М., 
Харламова Е. В., Ригас 
Т. Е. Управление 
Экологической 
безопасностью в 
регионе: 
антропоцентрические 
аспекты. Монография 
– LAMBERT Academic 
Publishing, Германия, 
2014. – 78 с.
2. Шелудченко Л., 
Шмандий В., Ригас Т. 
Екологічна небезпека 
експлуатаційного 
руйнування 
автомобільних доріг. 
Монография –  
MBERT Academic 
Publishing, Германия, 
2017. – 94 с.
Наукові публікаціі у 
виданнях, включених 
до наукометричної 
бази Scopus:
1. Харламова Е. В., 
Шмандий В. М., Ригас 
Т. Е. Исследование 
проявлений 
экологической 
опасности на 
региональном уровне 
// Научно-
практический журнал 
«Гигиена и 
санитария». М.: НИИ 
ЭЧиГОС. – 2015. – 
№7. – С. 90–92 
(SCOPUS).
2. Харламова Е. В., 
Шмандий В. М., Ригас 
Т. Е. Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
совместном действии 
химико-техногенных 
и социогенных 
факторов // Научно-
практический  журнал 
«Гигиена и 
санитария», М.: НИИ 
ЭЧиГОС. – 2018. – 
№7(97) – С. 810–812 
(SCOPUS).
3. Кharlamova O. V., 
Shmandіy V. M., Rіgas 
T. E. Ecological safety in 
the кremenchuk 
industrial region ander 
action of induced 
earthquakes // 
Науковий вісник НГУ 
– Дніпро, 2018. – Вип. 
5 (167). – С.115–121 
(SCOPUS).
Наукові публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Kharlamova O., Rigas 
T., Shmandiy V. 
Sources: electric 
current from living 
plants. Proceedings of 
International 
Conference - Applied 
Biotechnology in 
Mining (Dnipro, April 
25-27, 2018). – Dnipro: 



National Technical 
University. – Dnipro 
Polytechnic, 2018. P. 
72.
2. Харламова О.В. 
Шмандий В.М., Ригас 
Т.Є. Cистемний підхід 
до аналізу 
функціонування 
екологічної небезпеки 
та управління 
безпекою в умовах 
прородно-
техногенного 
навантаження. 
Науково-практичний 
журнал «Екологічні 
науки». – Київ, 1-2 / 
2016 (12-13). – 
Видавничий дім 
«Гельветика». – С. 5-
18.
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Харламова О.В.,  
Шмандій В. М., Ригас 
Т.Є. Аналіз проявів 
екологічної небезпеки 
у промисловому 
регіоні. Збірник 
наукових праць VІІ-
Всеукраїнського з’їзду 
екологів з 
міжнародною участю 
(Екологія/Ecology–
2019), 25–27 вересня, 
2019. – Вінниця: 
ВНТУ.- 2019.- С.25.
2. Харламова О.В.,  
Шмандій В. М., Ригас 
Т.Є. Екологічна 
безпека 
кременчуцького 
техногенно 
навантаженого 
комплексу у контексті 
сталого розвитку. 
Збірник матеріалів 
Семінару «Сталий 
розвиток – погляд у 
майбутнє» – Львів: 
Вид. Львівської 
політехніки, 2017. – С. 
46.
3. Харламова О.В.,  
Шмандій В. М., Ригас 
Т.Є. Наукові засади 
моніторингу станів 
екологічної 
небезпеки. Збірник 
матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
проблеми біології, 
екології та хімії», 26-
28 квітня 2017. – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2017. – С. 225-
226.

23986 Дніпровська 
Тетяна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
факультет 

перепідготовки 
і підвищення 
кваліфікації 
викладачів і 

вчителів 
Київського 

18 Іноземна мова К.пед.н., 13.00.04 – 
Теорія і методика 
професійної освіти 
(015 Професійна 
освіта (за 
спеціалізаціями); тема 
дисертації: 
«Формування 
управлінської 



державного 
лінгвістичного 
університету, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
Мова та 

література 
(англійська 

мова), Диплом 
кандидата наук 

ДK 036819, 
виданий 

01.07.2016

компетентності 
майбутніх інженерів 
автомобільного 
транспорту: 
комунікативний 
аспект».
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
1. University of 
Economy (Bydgoszcz, 
Poland), Diploma, 
15.04.2018 р. Тема: 
«Innovаtive methods of 
Teaching for High 
School Educators». 
2. Cambridge English 
Teacher, свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
.10.11.2017. Тема: « 
Exploring content and 
language integrated 
learning»
3. Онлайн платформа 
Prometheus. 
Сертифікат від 
15.04.2020 р. Тема: 
«Освітні інструменти 
критичного 
мислення». 
Навчальні посібники:
1. Дніпровська Т.В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням для 
майбутніх інженерів: 
навчальний посібник. 
Кременчук: Вид-во 
ПП Щербатих О.В., 
2012. 228 с. 
2. Дніпровська Т.В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням для 
напряму 
«Будівництво»: 
навчальний посібник. 
Кременчук: Вид-во 
ПП Щербатих О.В., 
2013. 185 с. 
Публікації:
1. Poyasok T., 
Bespartochna O. and 
Dniprovska T. 
Formation of Scientific 
and Research 
Competence of Future 
Electrical Engineers, 
2019. IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2019, pp. 450-453.
2. Дніпровська Т. В. 
Формування 
креативної 
компетентності при 
навчанні іноземної 
мови студентів усіх 
спеціальностей. 
Scientific journal 
Virtus. – 2019. – Iss. 
33. – pp. 86–91.
3. Дніпровська Т. В. 
Педагогічні 
особливості навчання 
англійської мови 
майбутніх менеджерів 



на основі 
інформаційно-
комунікативних 
технологій. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та ін.]. – ПП 
Щербатих О. В.: 
Кременчук. 2019. – С. 
135–137.
4. Організаційно-
педагогічні 
особливості 
застосування 
проектних технологій 
у навчанні майбутніх 
інженерів англійської 
мови за професійним 
спрямуванням. Вісник 
Національної академії 
прикордонної служби 
України. (електронне 
наукове фахове 
видання). № 3. 
Хмельницький: 
НадпсУ, 2019.
5. Проблеми 
проектування змісту 
професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців бінарних 
спеціальностей Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2018. – Випуск 2(109) 
часть 2. – С. 28-35. 
6. Formowanie 
kompetencji 
konfliktologicznej 
przyszłych prawnikow 
w aspektach realizacji 
edukacji wyższej 
ZESZYTY NAUKOWE 
WSG, t. 32 seria: 
Edukacja – Rodzina – 
Społeczeństwo, nr 3 
(2018) 177-187.
Навчально-
методичний посібник: 
Дніпровська Т. В. 
Сучасний 
англомовний світ: 
соціокультурний 
аспект: конспект 
лекцій. Кременчук : 
КрНУ, 2017. 143 с. 
Методичні вказівки:
1. Дніпровська Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних та 
самостійних занять з 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності  193 – 



«Геодезія та 
землеустрій» 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня 
«Бакалавр».Кременчу
к: КрНУ, 2019. 57 c.

 
 

  
 
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

ПРН 14. 
Використовувати 
сучасні методики, 
обладнання, 
технології та 
програмні засоби 
для прийняття 
оптимальних 
рішень в процесі 
виконання 
геодезичних і 
землевпорядних 
робіт

Землевпорядне 
проектування

Репродуктивні (опитування, 
тестування, виконання 
проектних процедур 
(планування, розрахунки, 
вимірювання)

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
курсового проекту, 
практичних робіт

ГІС і бази даних Словесні (лекція, 
пояснення, роз'яснення), 
наочні (ілюстрація, 
демонстрування), практичні 
(лабораторні і письмові 
вправи), робота з 
літературою (читання, 
вивчення, конспектування)

Спостереження, опитування, 
тестування, захист курсової 
роботи, екзамен

Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
проблемного викладу 
(аналіз аеро- та космічних 
знімків, анотування 
наукових джерел); 
Частково-пошукові методи 
(евристичні бесіди 
(питання, що наштовхують 
студента на самостійний 
пошук).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних, лабораторних 
робіт, курсової роботи та 
презентації

Геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат))

Екзамен, опитування, 
перевірка курсового 
проєкту, тестування, 
перевірка практичних, 
лабораторних та 
розрахунково-графічних 
робіт

Навчальна практика з 
геодезії

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики



задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Навчальна практика зі 
спеціальності

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

ПРН 11. 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.

Землевпорядне 
проектування

Репродуктивні (опитування, 
тестування, виконання 
проектних процедур 
(планування, розрахунки, 
вимірювання)

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
курсового проекту, 
практичних робіт

Комплексна оцінка 
землі та нерухомості

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсової роботи та 
практичних робіт

Планування поселень 
та вулично-дорожня 
мережа

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсового проекту 
та практичних робіт

Екологічні аспекти 
галузевої діяльності

Словесні методи (лекції, 
розповідь, пояснення, 
тощо); наочні методи 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта, 
моделі); практичні методи 
(виконання завдань 
практичних занять, 
лабораторних робіт).

Екзамен, опитування, 
перевірка практичних робіт, 
рефератів

ПРН 8. Розробляти 
проекти 
землеустрою, 
землевпорядну і 
кадастрову 
документацію та 
документацію з 
оцінки земель, 
складати карти і 
готувати 
кадастрові дані із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
геоінформаційних 
систем і цифрової 
фотограмметрії

Навчальна практика зі 
спеціальності

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Земельний кадастр Пояснювально-ілюстративні 
методи (надання інформації 
через усне викладення 
теоретичних положень 
дисципліни, пояснення 
понять і явищ при 
проведенні аудиторних 
занять та консультацій з 
унаочненням); 
репродуктивні методи 
(поточне та семестрове 
тестування, виконання 
завдань на відтворення 
певної дії у тому числі за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
спостереження (оцінювання 
відвідування, оформлення 
конспекту); опитування 
(оцінювання виконання 
практичних робіт, захист 
курсової роботи); модульна 
контрольна робота (тестове 
оцінювання рівня знань і 
вмінь після вивчення 
матеріалу кожного 
змістового модуля)

Комплексна оцінка 
землі та нерухомості

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсової роботи та 
практичних робіт



викладу

ГІС і бази даних Словесні (лекція, 
пояснення, роз'яснення), 
наочні (ілюстрація, 
демонстрування), практичні 
(лабораторні і письмові 
вправи), робота з 
літературою (читання, 
вивчення, конспектування)

Спостереження, опитування, 
тестування, захист курсової 
роботи, екзамен

Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
проблемного викладу 
(аналіз аеро- та космічних 
знімків, анотування 
наукових джерел); 
Частково-пошукові методи 
(евристичні бесіди 
(питання, що наштовхують 
студента на самостійний 
пошук).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних, лабораторних 
робіт, курсової роботи та 
презентації

Картографія На лекціях – пояснювально-
ілюстративні методи 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); на практичних 
заняттях – пояснення (як 
пояснювально-
ілюстративний метод), 
репродуктивні методи 
(розв’язування задач, 
опитування, тестування), 
аналіз карт (як метод 
проблемного викладу); на 
лабораторних заняттях – 
пояснення (як 
пояснювально-
ілюстративний метод) і 
репродуктивні методи 
(виконання вправ/дослідів 
за зразком чи алгоритмом, 
опитування, тестування).

Екзамен, аудиторне 
опитування, перевірка та 
захист практичних, 
лабораторних робіт і 
розрахунково-графічної 
роботи, перевірка 
модульних контрольних 
робіт 

Геологія і 
геоморфологія

На лекціях – пояснювально-
ілюстративні методи 
(унаочнені розповідь, 
пояснення).
На практичних заняттях – 
пояснення (як 
пояснювально-
ілюстративний метод), 
репродуктивні методи 
(розв’язування задач, 
виконання вправ за зразком 
чи алгоритмом, опитування, 
тестування), проєктна 
діяльність шляхом 
виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат (як частково-
пошуковий метод).
На лабораторних заняттях – 
пояснення (як 
пояснювально-
ілюстративний метод) і 
репродуктивні методи 
(спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом, 
опитування, тестування).

Екзамен, аудиторне 
опитування, перевірка та 
захист практичних і 
лабораторних робіт, 
перевірка модульних 
контрольних робіт, 
перевірка контрольної 
роботи



Технічно-
інформаційні засоби 
комунікації та 
обробки галузевих 
даних

Лекції та практичні заняття, 
самостійна робота

Опитування, контрольні 
роботи, реферати, 
модульний контроль, 
екзамен

Галузева комп’ютерна 
графіка та основи ГІС

Пояснювально-ілюстративні  
методи навчання (унаочнені 
розповідь, пояснення), 
репродуктивні  методи  
(виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом, 
опитування, тестування)

Екзамен, опитування, 
перевірка практичних робіт, 
модульної контрольної 
роботи, індивідуальної 
графічної роботи

Землевпорядне 
проектування

Репродуктивні (опитування, 
тестування, виконання 
проектних процедур 
(планування, розрахунки, 
вимірювання)

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
курсового проекту, 
практичних робіт

ПРН 7. 
Використовувати 
методи і 
технології 
землевпорядного 
проектування, 
територіального 
та господарського 
землеустрою, 
планування 
використання та 
охорони земель, 
кадастрових 
знімань та ведення 
державного 
земельного 
кадастру

Земельний кадастр Пояснювально-ілюстративні 
методи (надання інформації 
через усне викладення 
теоретичних положень 
дисципліни, пояснення 
понять і явищ при 
проведенні аудиторних 
занять та консультацій з 
унаочненням); 
репродуктивні методи 
(поточне та семестрове 
тестування, виконання 
завдань на відтворення 
певної дії у тому числі за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
спостереження (оцінювання 
відвідування, оформлення 
конспекту); опитування 
(оцінювання виконання 
практичних робіт, захист 
курсової роботи); модульна 
контрольна робота (тестове 
оцінювання рівня знань і 
вмінь після вивчення 
матеріалу кожного 
змістового модуля)

Землевпорядне 
проектування

Репродуктивні (опитування, 
тестування, виконання 
проектних процедур 
(планування, розрахунки, 
вимірювання)

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
курсового проекту, 
практичних робіт

ПРН 5. 
Використовувати 
методи збирання 
інформації в галузі 
геодезії і 
землеустрою, її 
систематизації і 
класифікації 
відповідно до 
поставленого 
проектного або 
виробничого 
завдання

Галузева комп’ютерна 
графіка та основи ГІС

Пояснювально-ілюстративні  
методи навчання (унаочнені 
розповідь, пояснення), 
репродуктивні  методи  
(виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом, 
опитування, тестування)

Екзамен, опитування, 
перевірка практичних робіт, 
модульної контрольної 
роботи, індивідуальної 
графічної роботи

Технічно-
інформаційні засоби 
комунікації та 
обробки галузевих 
даних

Лекції та практичні заняття, 
самостійна робота

Опитування, контрольні 
роботи, реферати, 
модульний контроль, 
екзамен

ГІС і бази даних Словесні (лекція, 
пояснення, роз'яснення), 
наочні (ілюстрація, 
демонстрування), практичні 
(лабораторні і письмові 
вправи), робота з 
літературою (читання, 
вивчення, конспектування)

Спостереження, опитування, 
тестування, захист курсової 
роботи, екзамен

Земельний кадастр Пояснювально-ілюстративні 
методи (надання інформації 
через усне викладення 
теоретичних положень 
дисципліни, пояснення 
понять і явищ при 
проведенні аудиторних 
занять та консультацій з 
унаочненням); 
репродуктивні методи 
(поточне та семестрове 
тестування, виконання 
завдань на відтворення 
певної дії у тому числі за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
спостереження (оцінювання 
відвідування, оформлення 
конспекту); опитування 
(оцінювання виконання 
практичних робіт, захист 
курсової роботи); модульна 
контрольна робота (тестове 
оцінювання рівня знань і 
вмінь після вивчення 
матеріалу кожного 
змістового модуля)



Землевпорядне 
проектування

Репродуктивні (опитування, 
тестування, виконання 
проектних процедур 
(планування, розрахунки, 
вимірювання)

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
курсового проекту, 
практичних робіт

ПРН 2. 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, 
просторового 
розвитку 
територій.

Організація і 
управління 
геодезичним 
виробництвом

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу, дослідницькі

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка контрольної 
роботи та модульних 
контрольних робіт

Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
проблемного викладу 
(аналіз аеро- та космічних 
знімків, анотування 
наукових джерел); 
Частково-пошукові методи 
(евристичні бесіди 
(питання, що наштовхують 
студента на самостійний 
пошук).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних, лабораторних 
робіт, курсової роботи та 
презентації

Вища геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних робіт, 
розрахунково-графічної 
роботи

Комплексна оцінка 
землі та нерухомості

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсової роботи та 
практичних робіт

Земельний кадастр Пояснювально-ілюстративні 
методи (надання інформації 
через усне викладення 
теоретичних положень 
дисципліни, пояснення 
понять і явищ при 
проведенні аудиторних 
занять та консультацій з 
унаочненням); 
репродуктивні методи 
(поточне та семестрове 
тестування, виконання 
завдань на відтворення 
певної дії у тому числі за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
спостереження (оцінювання 
відвідування, оформлення 
конспекту); опитування 
(оцінювання виконання 
практичних робіт, захист 
курсової роботи); модульна 
контрольна робота (тестове 
оцінювання рівня знань і 
вмінь після вивчення 
матеріалу кожного 
змістового модуля)

Супутникова геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка практичних робіт, 
контрольної роботи, 
модульної контрольної 
роботи



Планування поселень 
та вулично-дорожня 
мережа

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсового проекту 
та практичних робіт

Землевпорядне 
проектування

Репродуктивні (опитування, 
тестування, виконання 
проектних процедур 
(планування, розрахунки, 
вимірювання)

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
курсового проекту, 
практичних робіт

Картографія На лекціях – пояснювально-
ілюстративні методи 
(унаочнені розповідь, 
пояснення); на практичних 
заняттях – пояснення (як 
пояснювально-
ілюстративний метод), 
репродуктивні методи 
(розв’язування задач, 
опитування, тестування), 
аналіз карт (як метод 
проблемного викладу); на 
лабораторних заняттях – 
пояснення (як 
пояснювально-
ілюстративний метод) і 
репродуктивні методи 
(виконання вправ/дослідів 
за зразком чи алгоритмом, 
опитування, тестування).

Екзамен, аудиторне 
опитування, перевірка та 
захист практичних, 
лабораторних робіт і 
розрахунково-графічної 
роботи, перевірка 
модульних контрольних 
робіт 

Геологія і 
геоморфологія

На лекціях – пояснювально-
ілюстративні методи 
(унаочнені розповідь, 
пояснення). На практичних 
заняттях – пояснення (як 
пояснювально-
ілюстративний метод), 
репродуктивні методи 
(розв’язування задач, 
виконання вправ за зразком 
чи алгоритмом, опитування, 
тестування), проєктна 
діяльність шляхом 
виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат (як частково-
пошуковий метод). На 
лабораторних заняттях – 
пояснення (як 
пояснювально-
ілюстративний метод) і 
репродуктивні методи 
(спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом, 
опитування, тестування).

Екзамен, аудиторне 
опитування, перевірка та 
захист практичних і 
лабораторних робіт, 
перевірка модульних 
контрольних робіт, 
перевірка контрольної 
роботи

Геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 

Екзамен, опитування, 
перевірка курсового 
проєкту, тестування, 
перевірка практичних, 
лабораторних та 
розрахунково-графічних 
робіт



практично значущий 
результат))

Математична обробка 
геодезичних вимірів 
та основи метрології і 
стандартизації

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсової роботи та 
практичних робіт

ПРН 13 Володіти 
базовими знаннями 
з гуманітарних, 
соціально-
економічних, 
природничих наук, 
математики та 
інформаційних 
технологій, та 
використовувати 
їх у практичних 
ситуаціях

Технічно-
інформаційні засоби 
комунікації та 
обробки галузевих 
даних

Лекції та практичні заняття, 
самостійна робота

Опитування, контрольні 
роботи, реферати, 
модульний контроль, 
екзамен

Безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист

Пояснення, інструктаж, 
розповідь, бесіда, 
демонстрація, практичні 
роботи

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка практичних 
завдань, перевірка завдань 
до модульного контролю

Екологічні аспекти 
галузевої діяльності

Словесні методи (лекції, 
розповідь, пояснення, 
тощо); наочні методи 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта, 
моделі); практичні методи 
(виконання завдань 
практичних занять, 
лабораторних робіт).

Екзамен, опитування, 
перевірка практичних робіт, 
рефератів

Загальна хімія теоретичне викладення 
матеріалу, засвоєння 
основних хімічних та 
фізико-хімічних явищ і 
законів хімії на лекціях,  
формування навичок 
проведення 
експериментальних 
досліджень при виконання 
лабораторних робіт та у 
процесі наукових 
досліджень, формування у 
студентів наукового 
мислення, застосування 
понять, законів, теорій для 
розв’язування конкретних 
задач, формування уміння 
оцінювати достовірність 
одержаних результатів.

Екзамен, опитування, 
перевірка практичних, 
лабораторних робіт

Фізика Теоретичне викладення 
матеріалу, засвоєння 
основних фізичних явищ і 
законів фізики на лекціях,  
формування навичок 
проведення 
експериментальних 
досліджень при виконання 
лабораторних робіт та у 
процесі наукових 
досліджень, формування у 
студентів наукового 
мислення, застосування 
понять, законів, теорій для 
розв’язування конкретних 
задач, формування уміння 
оцінювати достовірність 
одержаних результатів

Диференційований залік, 
опитування, перевірка 
практичних, лабораторних 
робіт

Вища математика Пояснювально-
ілюстративний виклад 
теоретичного та 
практичного матеріалу із 
використанням 
мультимедійних технологій, 
практичний метод 
(практичні заняття), 
самостійна робота 

Екзамен, диференційований 
залік, тестування, перевірка 
практичних робіт



пошукового характеру, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до контрольних 
робіт)

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

Лекційний курс із 
використанням новітніх 
документів, логічних схем, 
діаграм, порівняльних 
таблиць, аналізом 
актуальних політичних ідей, 
подій; семінарські заняття із  
індивідуальними, 
фронтальними формами 
перевірки тематичних 
політичних знань, їх 
доповненням, обміном 
запитаннями.; виконання 
студентами підсумкових 
модульних письмових робіт 
трьох рівнів складності, з  
яких –  перші два – 
тестового характеру, третій 
– творчого; проведення (у 
позанавчальний час) 
«круглих столів», 
тематичних наукових 
конференцій, політдебатів 
щодо актуальних 
політичних подій.

Диференційований залік, 
опитування, перевірка 
письмових тестових та 
контрольних робіт, 
рефератів, результатів 
самостійних досліджень

Філософія Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота; методи 
проблемного викладу 
(аналіз життєвих та 
виробничих ситуацій, 
написання рефератів, 
анотування наукових 
джерел); частково-пошукові 
методи (евристичні бесіди)

Екзамен, опитування, 
перевірка творчих завдань, 
тестування

Українознавство Словесний  метод  (лекція  
(на  основі  проблемного  
викладу),  дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські заняття); 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо); робота з  
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 5)  
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними  засобами  
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань); індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

Диференційований залік, 
виконання завдань на 
прикладі  реальних об’єктів 
(ділові ігри, вирішення 
ситуаційних завдань);  
виступ на наукових заходах;   
конспекти, аналітичні звіти,  
реферати з елементами  
наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); опитування 
(усне/письмове/комбінован
е); презентації в Power Point;  
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка;  тестування, он-
лайн тестування

Іноземна мова Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення). 
Репродуктивні (опитування, 
тестування, виконання 
вправ за зразком). 
Проблемного викладу 
(розв’язування проблемних 
ситуацій, дискусія, 
мозковий штурм, аналіз 
відео фрагментів). 
Частково-пошукові методи 
(проектна діяльність, 

Диференційований залік, 
тестування



самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій).

ПРН 12. 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

Геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат))

Екзамен, опитування, 
перевірка курсового 
проєкту, тестування, 
перевірка практичних, 
лабораторних та 
розрахунково-графічних 
робіт

Навчальна практика зі 
спеціальності

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Навчальна практика з 
геодезії

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Організація і 
управління 
геодезичним 
виробництвом

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу, дослідницькі

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка контрольної 
роботи та модульних 
контрольних робіт

Безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист

Пояснення, інструктаж, 
розповідь, бесіда, 
демонстрація, практичні 
роботи

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка практичних 
завдань, перевірка завдань 
до модульного контролю

ПРН 4. 
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 

Навчальна практика зі 
спеціальності

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Навчальна практика з 
геодезії

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики



використанням 
сучасних наземних і 
аерокосмічних 
методів

Супутникова геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка практичних робіт, 
контрольної роботи, 
модульної контрольної 
роботи

Вища геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних робіт, 
розрахунково-графічної 
роботи

Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
проблемного викладу 
(аналіз аеро- та космічних 
знімків, анотування 
наукових джерел); 
Частково-пошукові методи 
(евристичні бесіди 
(питання, що наштовхують 
студента на самостійний 
пошук).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних, лабораторних 
робіт, курсової роботи та 
презентації

Планування поселень 
та вулично-дорожня 
мережа

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсового проекту 
та практичних робіт

Математична обробка 
геодезичних вимірів 
та основи метрології і 
стандартизації

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсової роботи та 
практичних робіт

Геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат))

Екзамен, опитування, 
перевірка курсового 
проєкту, тестування, 
перевірка практичних, 
лабораторних та 
розрахунково-графічних 
робіт

Безпека 
життєдіяльності, 

Пояснення, інструктаж, 
розповідь, бесіда, 

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 



цивільний захист демонстрація, практичні 
роботи

перевірка практичних 
завдань, перевірка завдань 
до модульного контролю

Архітектура Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка графічної роботи 
та практичних робіт

ПРН 9. Обробляти 
результати 
геодезичних 
вимірювань, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань, з 
використанням 
геоінформаційних 
технологій та 
комп’ютерних 
програмних засобів 
і системи 
керування базами 
даних

Навчальна практика зі 
спеціальності

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Навчальна практика з 
геодезії

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Супутникова геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка практичних робіт, 
контрольної роботи, 
модульної контрольної 
роботи

Вища геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних робіт, 
розрахунково-графічної 
роботи

ГІС і бази даних Словесні (лекція, 
пояснення, роз'яснення), 
наочні (ілюстрація, 
демонстрування), практичні 
(лабораторні і письмові 
вправи), робота з 
літературою (читання, 
вивчення, конспектування)

Спостереження, опитування, 
тестування, захист курсової 
роботи, екзамен

Математична обробка 
геодезичних вимірів 
та основи метрології і 
стандартизації

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсової роботи та 
практичних робіт



Геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат))

Екзамен, опитування, 
перевірка курсового 
проєкту, тестування, 
перевірка практичних, 
лабораторних та 
розрахунково-графічних 
робіт

ПРН 1. 
Використовувати 
усно і письмово 
технічну 
українську мову та 
вміти 
спілкуватися 
іноземною мовою у 
колі фахівців з 
геодезії та 
землеустрою

Українознавство Словесний  метод  (лекція  
(на  основі  проблемного  
викладу),  дискусія, 
співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські заняття); 
наочний метод (ілюстрації, 
демонстрації тощо); робота з  
навчально-методичною та 
нормативною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними  засобами  
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань); індивідуальна 
науково-дослідна робота 
студентів

Диференційований залік, 
виконання завдань на 
прикладі  реальних об’єктів 
(ділові ігри, вирішення 
ситуаційних завдань);  
виступ на наукових заходах;   
конспекти, аналітичні звіти,  
реферати з елементами  
наукового 
дослідження, есе (питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання); опитування 
(усне/письмове/комбінован
е); презентації в Power Point;  
презентація результатів 
виконаних завдань та 
досліджень; самоконтроль, 
самооцінка;  тестування, он-
лайн тестування

Іноземна мова Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення). 
Репродуктивні (опитування, 
тестування, виконання 
вправ за зразком). 
Проблемного викладу 
(розв’язування проблемних 
ситуацій, дискусія, 
мозковий штурм, аналіз 
відео фрагментів). 
Частково-пошукові методи 
(проектна діяльність, 
самостійне розв’язання 
проблемних ситуацій).

Диференційований залік, 
тестування

ПРН 3. 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 

Земельний кадастр Пояснювально-ілюстративні 
методи (надання інформації 
через усне викладення 
теоретичних положень 
дисципліни, пояснення 
понять і явищ при 
проведенні аудиторних 
занять та консультацій з 
унаочненням); 
репродуктивні методи 
(поточне та семестрове 
тестування, виконання 
завдань на відтворення 
певної дії у тому числі за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
спостереження (оцінювання 
відвідування, оформлення 
конспекту); опитування 
(оцінювання виконання 
практичних робіт, захист 
курсової роботи); модульна 
контрольна робота (тестове 
оцінювання рівня знань і 
вмінь після вивчення 
матеріалу кожного 
змістового модуля)

Комплексна оцінка 
землі та нерухомості

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсової роботи та 
практичних робіт



використанні викладу
Планування поселень 
та вулично-дорожня 
мережа

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсового проекту 
та практичних робіт

Екологічні аспекти 
галузевої діяльності

Словесні методи (лекції, 
розповідь, пояснення, 
тощо); наочні методи 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта, 
моделі); практичні методи 
(виконання завдань 
практичних занять, 
лабораторних робіт).

Екзамен, опитування, 
перевірка практичних робіт, 
рефератів

ПРН 10. Володіти 
технологіями і 
методиками 
планування і 
виконання 
геодезичних, 
топографічних і 
кадастрових 
знімань та 
комп’ютерного 
оброблення 
результатів 
знімань в 
геоінформаційних 
системах

Навчальна практика зі 
спеціальності

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Навчальна практика з 
геодезії

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Супутникова геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка практичних робіт, 
контрольної роботи, 
модульної контрольної 
роботи

Вища геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних робіт, 
розрахунково-графічної 
роботи

ГІС і бази даних Словесні (лекція, 
пояснення, роз'яснення), 
наочні (ілюстрація, 
демонстрування), практичні 
(лабораторні і письмові 
вправи), робота з 
літературою (читання, 
вивчення, конспектування)

Спостереження, опитування, 
тестування, захист курсової 
роботи, екзамен



Організація і 
управління 
геодезичним 
виробництвом

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, частково-
пошукові, проблемного 
викладу, дослідницькі

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка контрольної 
роботи та модульних 
контрольних робіт

Геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат))

Екзамен, опитування, 
перевірка курсового 
проєкту, тестування, 
перевірка практичних, 
лабораторних та 
розрахунково-графічних 
робіт

ПРН 6. 
Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричн
е обладнання і 
технології, методи 
математичного 
оброблення 
геодезичних і 
фотограмметричн
их вимірювань

Геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, спостереження та 
вимірювання в 
лабораторних або реальних 
умовах місцевості за  
визначеним алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат))

Екзамен, опитування, 
перевірка курсового 
проєкту, тестування, 
перевірка практичних, 
лабораторних та 
розрахунково-графічних 
робіт

Вступ до спеціальності Пояснювально-ілюстративні 
методи (надання інформації 
через усне викладення 
теоретичних положень 
дисципліни, пояснення 
понять і явищ при 
проведенні аудиторних 
занять та консультацій з 
унаочненням); 
репродуктивні методи 
(поточне та семестрове 
тестування, виконання 
завдань на відтворення 
певної дії у тому числі за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
спостереження (оцінювання 
відвідування, оформлення 
конспекту); опитування 
(оцінювання виконання 
практичних робіт); 
модульна контрольна 
робота (тестове оцінювання 
рівня знань і вмінь після 
вивчення матеріалу 
кожного змістового модуля)

Фізика Теоретичне викладення 
матеріалу, засвоєння 
основних фізичних явищ і 
законів фізики на лекціях,  
формування навичок 
проведення 
експериментальних 
досліджень при виконання 
лабораторних робіт та у 
процесі наукових 
досліджень, формування у 
студентів наукового 
мислення, застосування 
понять, законів, теорій для 
розв’язування конкретних 
задач, формування уміння 
оцінювати достовірність 
одержаних результатів

Диференційований залік, 
опитування, перевірка 
практичних, лабораторних 
робіт

Вища математика Пояснювально-
ілюстративний виклад 
теоретичного та 
практичного матеріалу із 

Екзамен, диференційований 
залік, тестування, перевірка 
практичних робіт



використанням 
мультимедійних технологій, 
практичний метод 
(практичні заняття), 
самостійна робота 
пошукового характеру, 
робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до контрольних 
робіт)

Математична обробка 
геодезичних вимірів 
та основи метрології і 
стандартизації

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом)

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка курсової роботи та 
практичних робіт

Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування

Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
проблемного викладу 
(аналіз аеро- та космічних 
знімків, анотування 
наукових джерел); 
Частково-пошукові методи 
(евристичні бесіди 
(питання, що наштовхують 
студента на самостійний 
пошук).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних, лабораторних 
робіт, курсової роботи та 
презентації

Вища геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Екзамен, опитування, 
тестування, перевірка 
практичних робіт, 
розрахунково-графічної 
роботи

Геодезичні прилади Пояснювально-ілюстративні 
методи (надання інформації 
через усне викладення 
теоретичних положень 
дисципліни, пояснення 
понять і явищ при 
проведенні аудиторних 
занять та консультацій з 
унаочненням); 
репродуктивні методи 
(поточне та семестрове 
тестування, виконання 
завдань на відтворення 
певної діїу тому числі за 
зразком чи алгоритмом)

Екзамен, спостереження 
(оцінювання відвідування, 
оформлення конспекту); 
опитування (оцінювання 
виконання лабораторних і 
практичних робіт, захист 
контрольної роботи для 
заочної форми навчання); 
модульна контрольна 
робота (оцінювання рівня 
знань і вмінь після вивчення 
матеріалу кожного 
змістового модуля)

Навчальна практика зі 
спеціальності

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 
(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 
з практики

Навчальна практика з 
геодезії

Пояснювально-ілюстративні 
(пояснення), репродуктивні 

Диференційований залік, 
опитування, перевірка звіту 



(опитування, розв'язування 
задач), частково-пошукові 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат та його 
презентація))

з практики

Супутникова геодезія Пояснювально-ілюстративні 
методи (унаочнені 
розповідь, пояснення); 
репродуктивні (опитування, 
тестування, розв’язування 
задач, виконання вправ за 
зразком чи алгоритмом); 
частково-пошукові методи 
(проектна діяльність 
(виконання практичних 
завдань, що дозволяють 
отримати актуальний, 
практично значущий 
результат).

Диференційований залік, 
опитування, тестування, 
перевірка практичних робіт, 
контрольної роботи, 
модульної контрольної 
роботи

 


