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Опис дисципліни 

 

  «Вступ до спеціальності» – обов’язкова навчальна дисципліна циклу 

професійної підготовки, що сприяє адаптації студента у вищому навчальному 

закладі та розумінню значення обраної професії. Завданням дисципліни є:  

 навчити майбутніх фахівців орієнтуватися у системі вищої освіти в 

Україні; 

 бути конкурентоспроможним на ринку праці у галузі землеустрою; 

 розуміння геодезії, землеустрою та кадастру як видів діяльності; 

 отримання початкових знань, навичок та вмінь щодо обраного фаху. 

  Навчальна дисципліна має на меті сформувати наступні компетентності 

студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння області геодезії та землеустрою. 

ЗК 6. Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати потребу 

навчання впродовж життя. 

ЗК 7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 

ЗК 9. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку суспільства. 

ЗК 10. Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності 

інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки. 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, 

принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою. 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 6 Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань 

ПРН 15 Знати та розуміти область геодезії та землеустрою. 

ПРН 16 Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

ПРН 17 Вміти вчитися, бути сучасно освіченим, усвідомлювати потребу 

навчання впродовж життя. 

ПРН 19 Визнавати морально-етичні аспекти досліджень, необхідності 

інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки. 

 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 120 

Всього годин 180 
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Теми лекцій. 

Тема 1. Система вищої освіти в Україні. 

Тема 2. Вища землевпорядна освіта в контексті Болонського процесу. 

Тема 3. Сучасні вимоги до молодих спеціалістів у сфері геодезії, 

землеустрою та кадастру. 

Тема 4. Виробнича діяльність підприємств у сфері землеустрою. 

Тема 5. Земельні ресурси та раціональне землекористування. 

Тема 6. Система землеустрою. 

Тема 7. Основні положення з геодезії, геодезичних приладів та 

геодезичних робіт. 

Тема 8. Задачі та значення картографії для фахівця у сфері землеустрою. 

Тема 9. Кадастри, їх види та сутність. 

Тема 10. Поняття  та значення геоінформаційних систем. 

 

Теми практичних занять. 

Тема 1. Організація навчання в КрНУ імені Михайла Остроградського.  

Тема 2. Знайомство із виробничою діяльністю фахівців у сфері 

землеустрою підприємств різних форм власності та сучасні вимоги до молодого 

спеціаліста. 

Тема 3. Земля як найважливіша частина довкілля. Земельна ділянка. 

Земельні відносини. 

Тема 4. Основні поняття з геодезії, картографії та землеустрою. 

Тема 5. Опрацювання різних видів літературних джерел за фахом, 

інтернет-ресурсів землевпорядних органів та законодавчої бази щодо 

регулювання земельних відносин в Україні. 

Тема 6. Види документації із землеустрою.  

Тема 7. Використання сучасних приладів та обладнання для земельно-

кадастрових робіт. 

Тема 8. Сучасні технології в землевпорядному виробництві. 

Тема 9. Зміст топографічних планів і карт, умовні позначення. 

Тема 10. Рельєф місцевості та його зображення на топографічних планах і 

картах. 

Тема 11. Основні частини теодоліта типу Т30 та принципи їх 

функціонування. 

Тема 12. Виконання перевірок теодоліта 2Т30П. 

  Тема 13. Основні частини нівеліра та принципи їх функціонування. Види 

та будова нівелірних рейок.  

Тема 14. Виконання перевірок оптичного нівеліра типу Н-3. 

 

Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративні методи: надання інформації через усне 

викладення теоретичних положень дисципліни, пояснення понять і явищ при 

проведенні аудиторних занять та консультацій з унаочненням презентаціями 

або відеоматеріалами, символьному зображенні за допомогою плакатів, схем 

тощо.  
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2. Репродуктивні методи: усне та письмове опитування за темою, поточне та 

семестрове тестування, виконання завдань на відтворення певної дії, у тому 

числі за зразком чи алгоритмом.  

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Барановська Л. В. Вища освіта України і Болонський процес: навчально-

методичний посібник з організації самостійної роботи студентів та аспірантів 

вищих навчальних закладів ІІІ  – ІV рівнів акредитації за вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Біла Церква, 2007. 108 с. 

2. Введення до спеціальності : навч. посіб. / за ред Примака І. Д., Примак О. І. 

Київ: Центр учбової літератури, 2009. 392 с. 

3. Шевченко Т. Г., Мороз. О. І., Тревого І. С. Геодезичні прилади. / 

Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2006. 458 с. 

4. Могильний С. Г, Войтенко С. П. Геодезія.. Чернігів, 2002. Ч. І. 612 с. 

5. Островський А. Л. Геодезія: підручник. Львів: Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», 2008. Частина друга. 564 с. 

6. Ступень М. Г., Гулько Р. Й.,. Микула О. Я та ін. Теоретичні основи 

державного земельного кадастру: навч. посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 

2006. 336 с. 

7. Третяк А. М. Земельні ресурси України та їх використання: навч. 

посібник. К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2003. 143 с. 

8. Третяк А. М. Земельний кадастр ХХІ століття: Зарубіжні і вітчизняні 

погляди на розвиток земельного кадастру. ПВКП «Укртиппроект», Київ, 1999. 

164 с. 

9. Ступень М. Г. Містобудівний кадастр: навч. посіб. Львів: ЛДАУ, 2003. 

234 с. 

10. Третяк А. М., Дорош О. С. Управління земельними ресурсами. Вінниця: 

Нова Книга, 2006. С.27-31. 

11. Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посіб.  Суми: ВТД  

«Університетська книга», 2006.  295 с. 

12. Літинський О. П. Геодезичний енциклопедичний словник. Євросвіт. 

Львів, 2001. 668 с. 

13. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: навч. посіб. Київ: 

ЦНЛ, 2003. 206 с. 

14. Про державний земельний кадастр. Закон України. // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61. 

15. Земельний  Кодекс  України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2002, № 3-4, ст.27. 

16. Про землеустрій. Закон України. // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003  р., № 36, стаття 282. 

17. Умовні знаки для топографічних знімань масштабів 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. Укргеодезкартографія. Київ, 2001. 256 с. 

18.  
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Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Геодезичні прилади». Онлайн-система навчання КрНУ 

[Електронний ресурс] / Л. М. Козарь. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=365 (спосіб зарахування – самореєстрація; 

кодове слово: Вступ). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з дисципліни «Вступ до спеціальності». URL: 

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

3. Офіційний сайт Кременчуцького Національного університету імені Михайла 

Остроградського http://www.kdu.edu.ua/new/main.php. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» потребує:  

 відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно 

із навчальним планом;  

 виконання практичних завдань;  

 виконання модульних контрольних робіт за №№ 1, 2. 

Виконання практичних робіт повинно як за формою, так і за змістом 

відповідати визначеним у методичних вказівках вимогам. На практичних 

заняттях присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою.  

Бали за виконання й захист усіх практичних робіт, 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.  

Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Те ж саме стосується й 

студентів, які не змогли з першого разу виконати поставлене завдання або 

показали відсутність теоретичних знань та практичних навичок з основних 

питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до учасників процесу навчання, продемонструвати вміння 

працювати в команді, бути зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни, 

санітарно-гігієнічних норм і правил техніки безпеки, та строкових параметрів 

навчального процесу. 

 

Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту 

відвідувати заняття, можливе дистанційне навчання із застосуванням ряду 

наявних інноваційних засобів та інформаційних джерел, а саме: 

основні: 

1) електронний курс «Вступ до спеціальності». Онлайн-система навчання 

КрНУ [Електронний ресурс] / Л. М. Козарь. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=365 .– для організаційного забезпечення 

дистанційного навчання та оцінювання знань. Спосіб зарахування – 

самореєстрація; кодове слово: Вступ. Оцінки за результатами складання тестів 

http://krnu.org/course/view.php?id=365
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://www.kdu.edu.ua/new/main.php
http://krnu.org/course/view.php?id=365
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студент матиме можливість автоматично бачити та контролювати у 

електронному журналі оцінок свого акаунту в Онлайн-системі навчання КрНУ; 

2) відео-конференції у Zoom – для дистанційного проведення аудиторних 

занять (лекцій і практичних) та консультацій. Для зручності студентів постійно 

діюче посилання на таку конференцію розміщується на зазначеному вище 

електронному курсі «Вступ до спеціальності». Напередодні першого онлайн-

заняття, відповідне запрошення викладач відправить студентам також на їх 

особисті електронні адреси або у соцмережах; 

3) тематичні групи у мобільних додатках Viber, Telegram тощо (вибір 

додатку обумовлюється побажаннями конкретної академічної групи студентів 

за принципами студентоцентрованого підходу) – для проведення групових 

поточних консультацій та поточного контролю самостійної роботи. Група 

створюється старостою і включає викладача та членів відповідної академічної 

групи. Всі студенти беруть участь у чаті. Студент має можливість задавати 

питання у відповідній групі або за розладом консультацій, або у будь-який 

зручний для себе час. 

допоміжні 

1) електронна пошта або будь-який зручний та бажаний для студента 

засіб із зазначених вище – для проведення додаткових одноосібних 

консультацій за бажанням студента та / або отримання остаточних результатів 

самостійної роботи; 

2) веб-сторінка кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131 – містить новини, корисну інформацію, методичні 

вказівки, робочу та навчальну програми з дисципліни; 

3) репозитарій КрНУ http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193, який 

також містить методичні вказівки, робочу та навчальну програми. 

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Система контролю включає поточний і семестровий контроль. При цьому 

застосовуються наступні методи контролю: 

1) спостереження (оцінювання відвідування, оформлення конспекту); 

2) опитування (оцінка якості підготовки виконання і захисту практичних 

завдань, засвоєння теоретичного матеріалу); 

3) дві модульні контрольні роботи (оцінювання рівня знань і вмінь після 

вивчення матеріалу кожного змістового модуля); 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

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 

1. Максимальна кількість балів за аудиторні заняття виставляється за 

систематичну і активну роботу студента, дотримання термінів виконання і 

захисту практичних робіт. 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar


 

 

 

7 

 

2. За пропущені без поважної причини й не опрацьовані аудиторні заняття бали 

не виставляються. 

3. При несвоєчасному (без поважної причини) захисті практичних робіт 

кількість балів зменшується від вказаних у таблиці. 

4. Якщо студент за результатами поточного та підсумкового контролю набрав 

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

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

семестр у цілому більше 60 балів. 

 

Вид занять Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

Лекції, 

наявність 

конспекту 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Виконання 

практичних 

робіт 

30 

Підсумковий 

контроль 

(модульна КР) 

30 30 60 

Разом  100 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

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) 

 

 


