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СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Організація і управління геодезичним виробництвом 

 

VІІI (весняний) семестр 2020-2021 навчального року 

Освітній рівень: перший (бакалавр) 

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій» 

Освітня програма: Освітньо-професійна програма бакалавра – «Геодезія, 

картографія та землеустрій» 

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group 
Мова викладання: українська. 

 

Лектор: Гальченко Надія Павлівна (кандидат біологічних наук, доцент) 

Контакти: +38 (067) 270-42-90, e-mail: nadingal9@gmail.com 

Години прийому та консультації: понеділок, 10.00-11.30; четвер, 10.00-11.30 

Розміщення кафедри: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21/1, 7-й корпус, 2-й 

поверх, к. 7209 

 

Опис дисципліни 
Навчальна дисципліна «Організація і управління геодезичним 

виробництвом» вивчається з метою формування у майбутніх фахівців 

необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь 

застосування складових частин і завдань геодезичного забезпечення робіт, які 

вони виконують; ознайомлення з методами складання і ведення геодезичних 

робіт; вивчення нормативно-правових засад основних законодавчо-правових 

актів у геодезичній сфері. 

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців, які мають оволодіти 

компетентностями, потрібними для вивчення знань про сучасну організацію 

геодезичних робіт на виробництві, управління виробничими процесами на 

топографо-геодезичному підприємстві, проектування робіт та складання 

звітності, нормування та оплату праці. 
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Загальні компетентності: 

ЗК 7. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності: 

ФК 3. Поглибленні знання способів зображення земної поверхні на картах 

та планах, приладів та методів геодезичних вимірювань, принципів побудови 

геодезичних мереж, математичної обробки геодезичних вимірів, організації та 

управління геодезичним виробництв. 

ФК 17. Здатність аналізувати і вибирати оптимальні варіанти проведення 

геодезичних робіт. 

Програмні результати навчання 

ПРН 12. Здатність демонструвати розуміння і вміння застосовувати 

методи організації топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва від 

польових вимірювань до менеджменту й реалізації різноманітної топографічної 

та землевпорядної продукції на основі використання знань з основ 

законодавства і управління виробництвом. 

 

Чому ви маєте обрати цей курс? 

Дисципліна «Організація і управління геодезичним виробництвом» має 

зв’язок з такими дисциплінами: «Організація і управління геодезичним 

виробництвом» базується на попередніх знаннях дисциплін «Геодезія», 

«Математична обробка геодезичних вимірів», «Геодезичне забезпечення 

землевпорядних робіт», «Землевпорядні вишукування» і забезпечує вивчення 

дисциплін «Моніторинг та охорона земель». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація і управління 

геодезичним виробництвом» студенти повинні знати та уміти: 

– принципи організації геодезичних робіт в Україні;  

– форми виробничо-господарської діяльності в Україні;  

– нормативне забезпечення геодезичних робіт в Україні;  

– принципи нормування і розрахунку заробітної праці;  

– користуватися усіма формами виробничо-господарської діяльності;  

– нормувати та розраховувати заробітну плату, вести звітність; 

– проектувати технологію і виробництво геодезичних робіт, планувати 

геодезичні роботи;  

– організувати геодезичні роботи в системі Держгеокадастру;  

– керувати якістю геодезичної продукції.  

 

Тематика лекційного курсу 

Тема 1 Державне управління геодезичним виробництвом. 

Тема 2 Законодавчо-правові підстави організації та ведення геодезичних 

робіт. 

Тема 3 Геодезичне встановлення та відновлення меж земельних ділянок 

на місцевості. 

Тема 4 Кадрове забезпечення геодезичної діяльності. 

Тема 5 Організаційно-підготовчі дії для виконання геодезичних робіт. 

Тема 6 Нормування та оплата праці працівників. 
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Тема 7 Виконання геодезичних робіт загальнодержавного і спеціального 

призначення. 

Тема 8 Контроль за виконанням геодезичних робіт. 
 

Форма та методи навчання 

У процесі освоєння дисципліни використовуються з’ясувально-

ілюстративний і дослідницький методи з такими формами роботи, як лекція, 

практичні заняття, робота з літературою в бібліотеках та Інтернеті:   

– за джерелом інформації – словесні, наочні та практичні;  

– за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – 

пояснювально-ілюстративний і дослідницький;  

– за компонентами навчальної діяльності – організація, стимулювання, 

контроль  і оцінка знань студента.     

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців 

топографо-геодезичних і картографічних робіт : Наказ Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 11 лютого 2014 року № 65 (наказ № 65) 

08 квітня 2014 року за № 395/25172. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0395-14#Text. 

2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 

1000 та 1 : 500 : Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру 

при КМУ від 09 квітня 1998 року № 56 (наказ № 56) 23 червня 1998 року за № 

393/2833. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98#Text. 

  3. Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних 

та картографічних робіт» : Наказ Головного управління геодезії, картографії та 

кадастру України № 19 від 17.02.2000 р. URL: 

http://www.geoguide.com.ua/basisdoc/basisdoc.php?part=tgo&art=3601. 

  4. Кодекс законів про працю України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. 

  5. Про географічні назви : Закон України від 31 травня 2005 року № 2604-

IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604-15#Text. 

6. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності від 05 квітня 2007 року № 877-V (ЗУ № 877-V). 

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text. 

  7. Про оплату праці : Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр#Text. 

  8. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність : Закон України 

від 23 грудня 1998 року № 353-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14#Text. 

9. Положення про порядок надходження, зберігання, використання та 

обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
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Постанова КМУ від 22 липня 1999 року № 1344 (ПКМУ № 1344). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1344-99-п#Text. 

10. Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних 

систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, 

аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та 

кадастрових зйомок : Постанова КМУ від 13 липня 1998 року № 1075 (ПКМУ 

№ 1075). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-98-п#Text. 

11. Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного 

картографування :  Постанова КМУ від 04 вересня 2013 року № 661 (ПКМУ № 

661). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-2013-п#Text. 

  12. Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, 

використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду 

України : Постанова КМУ від 22 липня 1999 р. № 1344. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1344-99-п#Text. 

  13. Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів : Постанова 

КМУ від 8 листопада 2017 р. № 836. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/836-2017-п#Text. 

14. Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної 

мережі : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 

листопада 2014 року № 435 (наказ № 435) 19 листопада 2014 року за № 

1467/26244. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1467-14#Text. 

15. Порядок охорони геодезичних пунктів : Постанова КМУ від 08 

листопада 2017 року № 836 (ПКМУ № 836). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/836-2017-п#Text. 

16. Порядок побудови Державної геодезичної мережі : Постанова КМУ 

від 07 серпня 2013 року № 646 (ПКМУ № 646). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-п#Text. 

17. Правила написання українських географічних назв на картах та в 

інших виданнях : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 29 липня 2014 року № 282 (наказ № 282) 13 серпня 2014 року за № 

957/25734. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0957-14#Text. 

Допоміжна 

1. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2002, № 3–4, ст.27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Організація і управління геодезичним 

виробництвом». Онлайн-система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / 

Н. П. Гальченко. URL: http://krnu.org/course/view.php?id=324 (спосіб 

зарахування – самореєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з дисципліни «Організація і управління геодезичним 

виробництвом». URL: http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

3. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/. 

http://krnu.org/course/view.php?id=324
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
https://land.gov.ua/
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4. Інспекційний портал. URL: https://inspections.gov.ua  

  5. НДІ геодезії і картографії. URL:  http://gki.com.ua. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Організація і управління геодезичним 

виробництвом» потребує: 

– виконання завдань згідно з навчальним планом; 

– підготовки до практичних занять; 

– виконання контрольної роботи; 

− виконання модульних контрольних робіт за №№ 1, 2; 

– роботи з інформаційними джерелами. 

 Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з програмою 

навчальної дисципліни, питаннями, які виносяться на заняття з відповідної 

теми; вивчення методичного матеріалу. Бали за виконання й захист усіх 

практичних занять, передбачених програмою дисципліни, нараховуються 

виключно після їх захисту (відповіді на контрольні питання). При цьому 

максимальним рейтингом оцінюється виконання усіх практичних робіт згідно з 

розкладом занять за умови їх захисту. 

Студент допускається до модульних контрольних робіт за умови повного 

виконання навчальної програми відповідного змістового модуля – виконання й 

захисту практичних занять, опрацювання всіх тем лекційного курсу.  

 Пропущені лекційні заняття студент опрацьовує самостійно, з 

виконанням і захистом рефератів за темою пропущених занять (кількість 

рефератів відповідає кількості пропусків занять).  

 Якщо студент за результатами поточного та підсумкового контролю 

набрав менше ніж 60 балів, він зобов’язаний доопрацювати навчальний план. 

Якщо студент пропустив більше 50 % усіх занять, то він не може отримати за 

семестр у цілому більше 60 балів. 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним та 

дотримуватися дисципліни й 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/course/view.php?id=324.  

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (дві модульні 

контрольні роботи і курсова робота), залік.   

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

http://krnu.org/course/view.php?id=324
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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 

Вид занять Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Лекції 5 5 10 

Практичні заняття  15 15 30 

Поточний контроль: 

- модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем 

№ 1 

- модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем 

№ 2 

 

 

30 

 

0 

 

 

0 

 

30 

30 

 

30 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

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

