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Опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – підготовка студентів до використання 

сучасних інформаційних технологій як інструмента для вирішення завдань 

наукових досліджень у галузі землеустрою. 

Завданнями навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних положень 

організації наукових досліджень у землеустрої та набуття навичок роботи з 

відповідним програмним забезпеченням; ознайомлення із структурою 

інформаційного забезпечення та принципами формування баз даних джерел 

наукових досліджень у землеустрої; розвиток практичних навичок 

використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

ознайомлення з функціональними можливостями програмного забезпечення 

для аналізу даних і набуття навичок роботи з програмними засобами 

статистичного аналізу; засвоєння основних положень і вимог щодо підготовки 

наукової звітності та набуття навичок її оформлення з використанням 

інтегрованого програмного забезпечення та ін. 

Кількість кредитів – 4. 

Навчальна дисципліна має сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 2. Здатність використовувати знання правових та етичних норм при 

оцінці наслідків своєї професійної діяльності, при розробці та здійсненні 

соціально значущих проектів. 

ЗК 3. Здатність здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з 

різних джерел. 

ЗК 10. Здатність навчатися, сприймати набуті знання у сфері геодезії, 

землеустрою, картографії, фотограмметрії, геоінформатики та інтегрувати їх з 

уже наявними.  

ЗК 12. Бути орієнтованим на безпеку.  

Фахові компетентності: 

ФК 1. Знання основ концептуального проектування баз геопросторових 

даних, моделей типових реєстрів кадастрових об’єктів, основ 

геоінформаційного аналізу та моделювання в кадастрових системах. 

ФК 2. Знання професійного програмного забезпечення, ГІС та базові 

вміння програмувати для вирішення прикладних професійних задач. 

ФК 3. Знання про основи охорони праці, цивільної оборони, 

господарського і трудового права, необхідні для виконання професійних 

завдань. 

ФК 8. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові 

моделі шляхом використання аналітичних. 

ФК 18. Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасних 

геодезичних, фотограмметричних приладів та навігаційних систем, їх 

устаткування, технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення та правил експлуатації. 
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Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 1. Вміти володіти мовою і мовленням академічного спрямування, 

спілкуватися на академічну та професійну тематику, аргументувати свою 

думку, використовуючи відповідні мовні засоби. 

ПРН 5. Вміти проводити дослідження, планувати експеримент у науково-

дослідній роботі, використовувати інформаційні технології в науковому аналізі. 

ПРН 10. Вміти аналізувати потенціал просторових ресурсів території, 

оцінювати рівень повноважень органів управління земельними ресурсами. 

ПРН 11. Вміти володіти технологіями і методиками планування і 

виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах. 

ПРН 12. Вміти обробляти результати геодезичних вимірювань, 

топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних 

технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами 

даних. 

 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

(денна/заочна) 

Лекції 12/4 

Лабораторні роботи 18/8 

Самостійна робота 90/108 

Всього годин 120 

 

Теми лекцій 

1. Організація наукових досліджень у землеустрої 

2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у землеустрої 

3. Організація мережевих інформаційних систем 

4. Інформаційний пошук 

5. Засоби аналізу даних на персональних комп'ютерах 

6. Принципи та методи підготовки звіту про наукові дослідження 

 

Теми лабораторних занять 

1. Планування проекту проведення наукового дослідження в «Mіcrosoft 

Offіce Project» 

2. Розробка моделі бази даних джерел наукового дослідження 

3. Створення бази даних бази даних джерел наукового дослідження за 

допомогою СКБД 

4. Робота Microsoft Internet Explorer 

5. Робота з пошуковими системами 

6. Використання засобів статистичного аналізу Microsoft Excel 

7. Перекладання іноземної літератури за допомогою електронних 

перекладачів 

8. Використання сучасного програмного забезпечення для підготовки 

звіту про наукове дослідження 
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Методи навчання 

Словесні (лекція, пояснення, роз'яснення), наочні (ілюстрація, 

демонстрування) і практичні (лабораторні і письмові вправи) методи, робота з 

рекомендованою літературою (читання, вивчення, конспектування). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Третяк А.М. Методологія і методика наукових досліджень у 

землевпорядкуванні : навч. посіб. / А.М. Третяк, В.М. Другак. Київ: Аграрна 

наука, 2005. 300 с. 

2. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, 

інформаційне забезпечення : навч. посіб. / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, 

Е.І. Славенко. Київ: Лібра, 2004. 344 с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових 

досліджень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. Київ: Кондор, 2006. 206 с. 

4. Варшавский К.М. Организация труда научных работников / 

К.М. Варшавский. Москва: Издательство «Экономика», 1975. 110 с. 

5. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / 

за ред. А.Є. Конверського.  Київ: Центр учбової літератури, 2010. 352 с. 

6. Огурцов А.Н. Научные исследования и научная информация : учеб. 

пособие / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. 400 с. 

7. Богданов И.Н. Управление проектами в Microsoft Project 2002 : 

учебный курс (+ CD) / В.В. Богданов. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 640 с. 

8. Кузнецов К.М. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление./ К.М. Кузнецов . Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К0», 2006. 460 с. 

9. Хомоненко А.Д. Бази данных: учебник для высших учебных 

заведений / А.Д Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев; Под. ред. проф. 

А.Д. Хомоненко. Санкт-Петербург: Корона принт, 2000. 416 с. 

10. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической 

статистики / Б.А. Севастьянов. Москва: Наука. Главная редакция физико-

математической литературы, 1982. 256 с. 

11. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере / Ю.Н Тюрин, 

А.А. Макаров ; Под. ред. В.Э. Фигурнова. Москва: Инфра-М, 2003. 544 с. 

12. Майстренко А.В. Информационные технологии в науке, образовании 

и инженерной практике: учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко. 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 96 с. 

13. Берк К. Анализ данных с помощью Microsoft Excel : пер. с англ. / 

Кеннет Берк, Патрик Кэйри. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2005. 560 с. 

14. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура 

і правила оформлення. – Чин. від 1996-01-01 – Київ: ФПУ, 1995. – 37 с.  
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Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології досліджень у землеустрої». – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://krnu.org/enrol/index.php?id=1497. 

2. On-line библиотека свободно доступных материалов по 

информационным технологиям на русском языке. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://citforum.ru/. 

3. Електронна бібліотека «Веда». – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.lib.ua-ru.net/. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології досліджень у 
землеустрої» потребує:  

 підготовки до занять згідно з навчальним планом; 

 виконання лабораторних робіт; 

 роботи з інформаційними джерелами. 
Підготовка до лабораторних робіт передбачає: ознайомлення з програмою 

навчальної дисципліни та порядком виконання лабораторних робіт; вивчення 
методичного матеріалу. Виконання лабораторних робіт повинно як за формою, 
так і за змістом відповідати вимогам нормативно-методичних матеріалів. За 
результатами роботи формують індивідуальні звітні матеріали, що свідчать про 
самостійність виконання студентом роботи. На лабораторних заняттях 
присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою. Пропущені заняття мають 
бути відпрацьовані. 

При виконанні завдань здобувач вищої освіти повинен дотримуватися 
навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути 
зваженим, уважним та дотримуватися часових (строкових) параметрів 
навчального процесу.  

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання, доступ до матеріалів якої можна 

знайти за посиланням: http://krnu.org/enrol/index.php?id=1497. 

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Методи контролю: спостереження (оцінювання відвідування, оформлення 

конспекту, роботи на лекції); опитування (оцінювання виконання лабораторних 

робіт та індивідуальних завдань); тестування (оцінювання рівня знань і вмінь 

після вивчення матеріалу кожного змістового модуля); екзамен (оцінювання 

рівня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни). 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1497
http://citforum.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://krnu.org/enrol/index.php?id=1497
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національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar). Згідно з цим 

Положенням використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

За засвоєння теоретичного та практичного матеріалу змістових модулів 

Вид занять 

(контролю) 

Змістовий  

модуль №1 

Змістовий  

модуль № 2 

Змістов

ий  

модуль 

№ 2 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

те
ст

 (
ек

за
м

ен
) 

С
у

м
а 

Лекції 4 3 3 - 10 

Лабораторні роботи 8 6 6 - 20 

Поточний контроль 20 15 15 - 50 

Усього 32 24 24 20 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 
 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar

