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1. ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України 

«Про вищу освіту» «…освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) 

програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти…» 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського розробляє освітньо-професійну програму за спеціальністю 193 

«Геодезія та землеустрій» для підготовки магістра до виконання професійних 

обов’язків за обраною спеціальністю до розробки Стандарту вищої освіти за 

відповідним рівнем вищої освіти з названої спеціальності. 

Освітньо-прфесійна програма використовується під час: 

– акредитації та інспектування освітньої діяльності за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практики; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху. 

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про 

вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 і встановлює: 

– обсяг та термін навчання магістрів; 

– загальні компетентності; 

– фахові компетентності; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньої програми; 
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– вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Освітньо-професійна програма використовується для: 

– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

– формування індивідуальних планів студентів; 

– формування програм навчальних дисциплін, практики; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації магістрів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в КрНУ; 

– науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»; 

– приймальна комісія КрНУ. 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри КрНУ, що 

здійснюють підготовку фахівців ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія 

та землеустрій». 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких нормативних 

документів: 

2.1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Галузеві випуски. 

2.2. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: довідник 

користувача / пер. з англ.; за ред. Ю.М. Рашкевича та Ж.В. Таланової. – Львів : 

видавництво Львівської політехніки, 2015.– 106 с.  

2.3. Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED – 1997, ІSED – 

2011: International Standard Classification of Education/UNESCO, Paris). 

2.4. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 
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2.5. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" 

ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. 

№ 327 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України від 16.08.2012 року № 923. 

2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти». 

2.7. Закон України «Про вищу освіту». № 1556–УІІ від 01.07.2014 // 

Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38. 

2.8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с. 

2.9. Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти 

(The framework of qualifications for the European Higher Education Area). 

2.10. Структури ключових компетенцій, які розглядаються як необхідні 

для всіх у суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for 

Lifelonglearning: A European Reference Framework – IMPLEMENTATION OF 

"EDUCATION AND TRAINING 2010", Work programme, Working Group B "Key 

Competences", 2004. 

3. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на 

предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 

заявлених у програмі результатів навчання;  

2) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти; 

3) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
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якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за 

певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж 

рівень повної загальної середньої освіти; 

4) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

5) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

6) випускна атестаційна робота – це кваліфікаційна робота, що має на 

меті виконання досліджень та виробничих завдань, спрямованих на організацію 

технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення функціонування, 

контроль) та управління (планування, облік, аналіз, регулювання) організацією 

та власне технологічним процесом. Програми випускних атестаційних робіт 

зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями 

згідно з освітніми стандартами відповідних рівнів підготовки; 

7) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

8) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому 

порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого 

рівня сформованості компетенцій студента при контрольних заходах; 
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9) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

10) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які 

забезпечують реалізацію певної компетенції; 

11) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);\ 

12) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

13) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань 

різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності(запланованого рівня 

сформованості компетенцій); 

14) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, 

у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних 

досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; 

навчальні посібники, навчально-наочні посібники, навчально-методичні 

посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо); 

15) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

16) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

17) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості; 

18) компетенція (юридична дефініція ринку праці) – коло повноважень 

фахівця (професійні обов’язки, завдання та їх складові); 
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19) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 

інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

20) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

21) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого 

спрямовано на організацію технологічного процесу (наприклад. технічну 

підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним 

(планування, облік, аналіз, регулювання); 

22) магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. 

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною програмою; 

23) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 

супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних 

занять, що містить, в тому числі інформацію щодо засобів та процедури 

контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел 

інформації; 

24) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом 

запланованого рівня сформованості компетенцій за видами навчальних занять; 

25) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому 

контролю; 

26) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного 

смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

27) об’єкт діагностики – компетенції, опанування якими забезпечуються 

навчальною дисципліною; 

28) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
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освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 

та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості; 

29) освітня (освітньо-професійна) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

30) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 

провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

31) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 

сформованості дисциплінарних компетенцій; 

32) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (опитування 

студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних 

робіт, тестування тощо); 

33) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст 

навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється 

кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни; 

34) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 

процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 

програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

35) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 
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набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання; 

36) рівень сформованості дисциплінарної компетенції – частка 

правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної  кількості 

запитань або суттєвих операцій еталону рішень. Визначається під час 

поточного контролю. Рівень сформованості дисциплінарних компетенцій, 

установлюється за результатами виконання комплексної контрольної роботи; 

37) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що 

розроблений на основі програми дисципліни відповідно до річного навчального 

плану (містить розподіл загального часу на засвоєння окремих навчальних 

елементів і модулів за видами навчальних занять та формами навчання); 

38) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних 

елементів та змістових модулів, опанування запланованих компетенцій, 

виконання індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

39) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

40) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка; 

41) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ 

за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

42) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні 

(інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням 

методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

43) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти. 
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4. ПОЗНАЧЕННЯ 

З – знання; 

ЗК – загальні компетентності; 

К – комунікація; 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ПРН – програмні результати навчання; 

У – уміння; 

ФК – фахові компетентності. 

 

5. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра. 

6. ОБСЯГ ПРОГРАМИ 

Обсяг освітньо-наукової програми підготовки магістра становить  

90 кредитів ЄКТС. 

7. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Регламентується тимчасовим положенням про оцінювання знань та 

визначення рейтингу студентів у кредитній системі організації освітнього 

процесу. 

8. ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ 

Завершене навчання за освітньо-професійною програмою обсягом 90 

кредитів, успішно захищена випускна атестаційна робота. 

9. ФОРМА НАВЧАННЯ 

Денна і заочна. 

10. ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

Термін навчання за денною та заочною формами навчання становить 1 рік 

4 місяці. 
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11. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРА З ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Кременчуцький національний університет 

 імені Михайла Остроградського 

Факультет природничих наук 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти: магістр 

Освітня кваліфікація: магістр з геодезії та землеустрою 

Кваліфікація в дипломі: магістр з геодезії та 

землеустрою 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти ступеня «магістр»  

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»  

зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄСТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію від 16.06.2011 р. НД-ІV 
№ 1746526  
дійсний до 01 липня 2021 р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; 

EQF-LLL – 7 рівень. 

Передумови Наявність ступеня бакалавра або рівня спеціаліста  

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2023 року 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://gzk.kdu.edu.ua 

 

11.2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних до самостійної, науково-дослідної, 

конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, 

експертної діяльності в сфері геодезії, землеустрою та кадастру галузі 

архітектури та будівництва.  

11.3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»   

Освітньо-професійна програма: «Землеустрій та 

кадастр» 

http://gzk.kdu.edu.ua/
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Орієнтація освітньої 

програми 

Програма передбачає освітню та професійну підготовку 

здобувачів вищої освіти з технічних наук, здатність 

розв’язувати складні задачі і проблеми в області 

геодезії, землеустрою та кадастру. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Програма спрямована на оволодіння 

фундаментальними та практичними знаннями в області 

геодезії, землеустрою та кадастру. 

Ключові слова: геодезія, землеустрій, кадастр.  

Особливості 

програми 

Освітньо-професійна програма (90 кредитів) 

передбачає такі цикли підготовки, що забезпечують 

освітній ступінь магістра: цикл гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки; природничо-

наукової підготовки; професійної підготовки; 

практичної підготовки, цикл професійно-орієнтованих 

дисциплін та дисциплін вільного вибору студента.  

11.4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну 

роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 

2131.2 – Адміністратор бази (гео) даних 

2310.2 – Викладач університету та вищого навчального 

закладу  

2320 – Викладач професійно-технічного навчального 

закладу 

2148.1 – Науковий співробітник (картографія, 

топографія) 

2148.2 – Геодезист 

2148.2 – Інженер-землевпорядник 

2148.2 – Фахівець з геосистемного моніторингу 

навколишнього середовища  

2149.2 – Інженер з інвентаризації нерухомого майна  

3118 – Технік-топограф 

3118 – Технік-топограф кадастровий 

3119 – Технік-геодезист 

3212 – Технік-землевпорядник 

3439 – Інспектор з інвентаризації 

3417 – Оцінювач 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього циклу 

FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK 

11.5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні, практичні заняття, самостійна 

робота з літературними джерелами та лабораторними 

програмними комплексами, консультації із 

викладачами, підготовка випускної атестаційної 
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роботи. 

Оцінювання Контроль знань та умінь студентів здійснюється у 

формі поточного та підсумкового контролю. 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за 

рейтинговою системою. Поточний контроль включає 

контроль знань, умінь та навичок студентів на 

лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під 

час виконання індивідуальних навчальних завдань, 

контрольних, розрахункових, розрахунково-

графічних, курсових робіт і проектів. Підсумковий 

контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, 

підсумкового контролю та кваліфікаційної роботи 

магістра із захистом. 

11.6 - Програмні компетентності 

Інтег-

ральна 

компе-

тент-

ність 

Здатність узагальнювати, розв’язувати складні спеціалізовані задачі,    

практичні інженерні проблеми професійної діяльності з геодезії та 

землеустрою або у процесі практичного навчання, що передбачає 

застосування теоретичних знань та методів геодезичних, 

картографічних, фотограмметричних, геоінформаційних технологій, 

кадастру і оцінки нерухомості. 

Загальн

і 

(ЗК) 

Системні  

ЗК 1 Здатність до використання іноземної мови у професійній 
діяльності. 

ЗК 2 Здатність ефективно спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях. 

ЗК 3 Здатність використовувати знання правових та етичних норм 

при оцінці наслідків своєї професійної діяльності, при 

розробці та здійсненні соціально значущих проектів. 

ЗК 4 Здатність здійснювати пошук та критично аналізувати 
інформацію з різних джерел. 

ЗК 5 Мати дослідницькі навички, а також навички розроблення 
проектів та управління ними.  

ЗК 6 Здатність до гнучкого способу мислення, який дає 
можливість зрозуміти і розв’язати проблеми та задачі, 
зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених 
наукових концепцій. 

ЗК 7 Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та 
здатність до системного мислення. 

ЗК 8 Здатність планувати час та керувати ним. 

ЗК 9 Відповідальність за якість виконуваної роботи. 

ЗК 10 Здатність працювати як індивідуально, так і в команді.  

ЗК 11 Здатність навчатися, сприймати набуті знання у сфері 
геодезії, землеустрою, картографії, фотограмметрії, 
геоінформатики та інтегрувати їх з уже наявними. 

ЗК 12 Здатність до застосування знань на практиці. 
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ЗК 13 Бути орієнтованим на безпеку. 

ЗК 14 Мати потяг та потенціал до подальшого навчання 

Фахові 

(ФК) 

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 4 Знання законодавчого та нормативного забезпечення 

реєстрації нерухомості, процедур реєстрації прав на нерухоме 

майно. 

ФК 5 Знання змісту та способів здійснення моніторингу земель, 

принципів охорони та підвищення ефективності 

використання земель. 

ФК 6 Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, 

брати участь у модернізації та реконструкції обладнання, 

пристроїв, систем та комплексів, зокрема з метою підвищення 

їх ефективності та точності. 

ФК 7 Знання адміністративно-правових механізмів та принципів 

управління земельними ресурсами, структури і повноважень 

органів управління земельними ресурсами. 

ФК 8 Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові 

моделі шляхом використання аналітичних методів і методів 

моделювання. 

ФК 9 Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у 

тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку та впливу 

на навколишнє середовище. 

ФК 10 Знання технічних характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення та правил експлуатації 

геодезичного, фотограмметричного, навігаційного 

устаткування та обладнання. 

ФК 11 Уміння аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані 

результати та захищати прийняті рішення. 

ФК 12 Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку 

апріорної оцінки точності та вибору технологій проектування 

і виконання прикладних професійних завдань. 

ФК 13 Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання типових задач 

спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх 
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виконання. 

ФК 14 Використання відповідної термінології та форм вираження у 

професійній діяльності. 

ФК 15 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, 

етичні, економічні аспекти, що впливають на формування 

технічних рішень. 

ФК 16 Знання сучасних технологічних процесів та систем 

технологічної підготовки виробництва. 

ФК 17 Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння 

дисциплін суміжних інженерних галузей. 

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. 

ФК 19 Знання основних нормативно-правових актів та довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та 

інших нормативно-розпорядчих документів в професійній 

діяльності.  

11.7 - Програмні результати навчання 

ПРН 1 Вміти володіти мовою і мовленням академічного спрямування 

(English for academic purposes), спілкуватися на академічну та 

професійну тематику, аргументувати свою думку, використовуючи 

відповідні мовні засоби.  

ПРН 2 Вміти аналізувати законодавчі та нормативні акти у професійній 

діяльності; вміти оцінювати коректність реєстраційних документів.  

ПРН 3 Використовувати методологію наукових досліджень в галузі 

використання земельних ресурсів та управління територіями, вміти 

формулювати наукові задачі та вирішувати їх на теоретичному та 

практичному рівнях; здатність формулювати наукові гіпотези; вміння 

організовувати дослідницьку діяльність; вміння виконувати пошук 

інформації стосовно об’єкта дослідження. 

ПРН 4 Вміти обґрунтовувати теми досліджень, формулювати завдання та 

обмеження досліджень. 

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

дослідній роботі, використовувати інформаційні технології в 

науковому аналізі. 

ПРН 6 Вміти аналізувати і вибирати оптимальні варіанти обробки, 

введення та редагування просторових кадастрових даних, 

оцінювати результати просторового аналізу даних. 

ПРН 7 Вміти будувати інформаційні моделі процесів обробки кадастрових 

даних і моделі типових реєстрів кадастрових об’єктів, працювати з 

базовим набором команд поширених геоінформаційних систем, 
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вводити та редагувати просторові дані, виконувати просторовий 

аналіз даних. 

ПРН 8 Вміти користуватись державним реєстром прав на нерухомість, 

вести реєстраційну справу, складати документи для державної 

реєстрації прав на нерухомість згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

ПРН 9 Вміти проводити спеціальні вимірювання, спостереження та 

обстеження для оцінки стану земель, розробляти проектні рішення 

щодо захисту, консервації та рекультивації земель. 

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. 

ПРН 13 Вміти використовувати геодезичне і фотограмметричне 

обладнання і технології, методи математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних вимірювань. 

ПРН 14 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 землевпорядним виробництвом. 

ПРН 15 Вміти аналізувати результати спеціальних вимірювань, 

спостережень та обстежень стану земель, прогнозувати зміни стану 

земель. 

ПРН 16 Вміти володіти методами землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов 

соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природноохоронного характеру та інших чинників. 

ПРН 17 Вміти використовувати методи збирання інформації в галузі 

геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно 

до поставленого проектного або виробничого завдання.  

ПРН 18 Вміти 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 
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сільськогосподарських комплексів, впорядкування порушених 

земель з використанням сучасних наземних і аерокосмічних 

методів. 

ПРН 19 Вміти проводити польові та камеральні роботи з кадастрової 

зйомки з дотриманням вимог охорони праці та безпеки в 

надзвичайних ситуаціях. 

ПРН 20 Вміти використовувати методи і технології кадастрових знімань та 

ведення державного земельного кадастру. 

ПРН 21 Вміти розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і 

кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати 

карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії. 

ПРН 22 Вміти встановлювати склад, режими та порушення норм 

використання земель, визначати розміщення і формувати 

територіальні комплекси різного призначення. 

11.8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін нормативної частини 

змісту навчання беруть участь доктори наук, професори, 

кандидати наук, доценти, фахівці даної галузі знань, які 

мають не менше десяти років стажу трудової діяльності або  

наукової та педагогічної роботи на посадах, що 

відповідають або є спорідненими за змістом відповідній 

навчальній дисципліні 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Лінійка геодезичних приладів від оптичних до електронних 

та супутникових, сучасна комп’ютерна техніка, 

мультимедійні комплекси, програмні засоби.  

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

Основними джерелами інформаційного забезпечення є 

методичний фонд кафедри, бібліотеки університету з їх 

фондами, електронні засоби інформації. 

11.9 Основні компоненти освітньо-професійної програми 

Перелік 

освітніх 

компонентів 

(дисциплін, 

практик, 

курсових і 

кваліфікаційни

х робіт) 

Перелік і розподіл компонентів освітньої програми за 

семестрами та матрицю відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньої програми та 

структуру навчальної програми наведено в розділах 12, 13. 

11.10 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Кременчуцьким 

національним університетом імені Михайла 

Остроградського та іншими університетами України. 

Міжнародна У рамках програм ЄС Еразмус+ та Горизонт на основі 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
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кредитна 

мобільність 

двосторонніх договорів між Кременчуцьким національним 

університетом імені Михайла Остроградського та 

навчальними закладами Європейської спільноти, Північної 

Африки. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Можливе англійською та французькою мовами або після 

вивчення іноземними здобувачами української, російської 

або англійської мов. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
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12. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

12.1. Перелік компонент освітньої програми 

 
Шифр 

за 

ОПП 

Назва дисципліни Розподіл за семестрами Креди

-тів 

ЕСТS 
Екза-

мен 

Диф. 

залік 

Курсові 

проек

-ти 

робо

-ти 
1 2 3 4 5 6 7 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ГЕ1 Ділова іноземна мова  9   3 

ГЕ2 Основи законодавства України  9   3 

ПН1 Методологія наукових досліджень, ліцензування і 

патентування у землеустрої 

 10   4 

ПН2 Інформаційні технології досліджень у землеустрої 11   11 3,5 

ПП1 ГІС в кадастрових системах 10   10 6,5 

ПП2 Методологія кадастру нерухомості 9    5,5 

ПП3 Моніторинг та охорона земель 10  10  5,5 

ПП4 Управління земельними ресурсами 9,10  11 9 8 

ПП5 Муніципальні ГІС 9  10  5,5 

Вибіркові компоненти освітньої програми  

Варіант А 

ПО1 Землеустрій територій з особливим режимом 

використання 

9  9  3 

ПО2 Прогнозування та оптимізація у землеустрої  9   3 

ПО3 Методологія зонування земель  9   3 

ПО4 Міждержавний землеустрій 10    4 

ПО5 Впорядкування порушених земель  10   3 

ПО6 Кадастр природних ресурсів  10   3 

Варіант Б  

ПО1 Проектування охоронних зон 9  9  3 

ПО2 Планування експерименту у землеустрої  9   3 

ПО3 Містобудівне зонування території  9   3 

ПО4 Землеустрій за кордоном 10    4 

ПО5 Рекультивація земель  10   3 

ПО6 Нормативне забезпечення земельно-кадастрових 

робіт 

 10   3 

Компоненти вільного вибору студентів 

ВВ1 Дисципліна 1
* 

11    4 

ВВ2 Дисципліна 2
* 

 11   3 

Практична підготовка 

ПП6 Виробнича практика  10Д   3 

ПП7 Магістерська робота     16,5 

Всього за кожним варіантом 90 

КП – курсовий проект; 

КР – курсова робота; 

д.зал. – диференційний залік; 

* – дисципліни з Переліку дисциплін вільного вибору студента.  
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12.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

9 семестр   10 семестр   11 семестр 

 

ГЕ1 

ГЕ2 

ПП4 
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ПО1 

ПП2 

ПП5 
 

ВВ1 ПО5 

ПП1 
 

ПО3 
 

ПН1 

ПО4 

ПО2 

ПН2 

ВВ2 

 

ПО6 

ПП3 

ПП6 
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12.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» проводиться у формі захисту випускної атестаційної роботи 

магістра та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з 

геодезії та землеустрою. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 



 

13. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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П
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О

1
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3
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4
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5
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В
В

1
 

В
В
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ЗК 1 *          *    *  *   

ЗК 2 *    *     * *         

ЗК 3  * *       * * *        

ЗК 4  * *        *  *       

ЗК 5   *   *     *   *  *    

ЗК 6   *    * *      *     * 

ЗК 7   *      *   *    *  *  

ЗК 8   *       * *     *    

ЗК 9   *     *     *      * 

ЗК 10   *  *  *       *      

ЗК 11    *       *  *    * *  

ЗК 12    *      *     *     

ЗК 13    * *    * *        *  

ЗК 14    *      *     *  *   

ФК 1     *    *   *      *  

ФК 2    * *    *         *  

ФК 3     *    * *        *  

ФК 4      * *     *   *  *  * 

ФК 5  *     * *           * 

ФК 6      * * *     *   *    

ФК 7  *      *    *    *   * 

ФК 8      *    *  *       *  

ФК 9          *  *    *   * 

ФК 10       *     *  *   *   

ФК 11      * * *     * *      

ФК 12 * *    *     *  *       

ФК 13    *    *      *   *  * 

ФК 14 * *     *        *     

ФК 15 *       *      *  *    

ФК 16    *     *       * *   

ФК 17 *     *      *   *  *   

ФК 18 *  *  *          *   *  

ФК 19  *    *       *      * 

                    



 

 

14. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)  ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ПРН 1 *          *    *     

ПРН 2  *     *    *        * 

ПРН 3   *          *     *  

ПРН 4   *        *         

ПРН 5    *      *          

ПРН 6     *  *       *  *    

ПРН 7    * *               

ПРН 8  *    *           *   

ПРН 9   *    *       *      

ПРН 10       * *     *  *    * 

ПРН 11      *  * *        * *  

ПРН 12    *     * *   *       

ПРН 13 *         *  *  * *     

ПРН 14  *      *    *       * 

ПРН 15    * *    * *   *     *  

ПРН 16        * *   *  *  *    

ПРН 17 *     *     *   * *    * 

ПРН 18    *   * * *       *    

ПРН 19          *   *  * * *   

ПРН 20     * *      *     *   

ПРН 21   *        * *      *  

ПРН 22  *    *          * *  * 

 

 

 

 

 

 


