
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та 
архітектури

Освітня програма 7236 Землеустрій та кадастр

Рівень вищої освіти Магістр

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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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 172

Повна назва ЗВО Одеська державна академія будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код ЗВО 02071033

ПІБ керівника ЗВО Ковров Анатолій Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://odaba.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/172

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 7236

Назва ОП Землеустрій та кадастр

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Випускова кафедра «Геодезії та землеустрою»

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

Кафедри: "Іноземних мов", "Філософії, політології психології та права" , " 
Організації будівництва і охорони праці"

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м.Одеса, вул.Дідріхсона, 4

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

магістр з геодезії та землеустрою

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 221410

ПІБ гаранта ОП Калина Тетяна Євгеніївна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

kaluna_garant@ogasa.org.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-588-35-26

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-978-59-77
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 5 міс.

очна денна 1 р. 5 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Кафедра Геодезії та землеустрою майже ровесниця академії і бере відлік існування із часів заснування кафедри 
Інженерної геодезії у 1934р. Першим завідувачем профільної кафедри до 1948р. був видатний дослідник, геодезист, 
астроном, учасник гідрографічної експедиції Комітету Північного морського шляху (1925р.), д.т.н., проф. 
І.Д.Андросов. У 2007 році шляхом виділення з кафедри Інженерної геодезії було утворено кафедру Землеустрою та 
кадастру. У 2009 р. кафедрою Землеустрою та кадастру було здійснено перший випуск бакалаврів (19 фахівців) за 
напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій»; в тому ж році було здійснено набір студентів на освітній рівень 
«Спеціаліст» за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» (18 студентів), які успішно завершили курс навчання у 
наступному році. 
У 2015 р. Академія отримала ліцензію на підготовку фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю «Землеустрій та 
кадастр», в тому ж році кафедрою було здійснено набір студентів на магістерські програми (освітньо-наукову – 5 
студентів денної і 3 заочної форми навчання та освітньо-професійну – 13 студентів денної і 7 заочної форми 
навчання), які успішно завершили навчання у 2016/17 н.р. 
Контингент студентів формують в основному випускники навчальних закладів міста і області, хоч в різні роки 
зацікавленість в навчанні на кафедрі проявляли абітурієнти і з інших областей (близько 10 областей), та з близького 
і далекого зарубіжжя (Молдова, Російська федерація, Туркменістан, Ірак, Марокко, Туніс).
З вересня 2019 р., у зв’язку із реорганізацією структурних підрозділів академії, була створена кафедра Геодезії та 
землеустрою: шляхом об’єднання кафедр Інженерної геодезії і Землеустрою та кадастру, завідувачем якої 
призначено к.е.н., доц. А.А.Колосюк. Професорсько-викладацький склад кафедри Геодезії та землеустрою становить 
15 штатних одиниць.
Реагуючи на потреби ринку праці, галузевого та регіонального аспектів, врахуванням аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду функціонування аналогічних освітніх програм, проведених консультацій із роботодавцями, 
опитування випускників та студентів, обговоренням з академічним персоналом освітня програма 
вдосконалювалася: коригувався навчальний план, уточнювалися компетентності та програмні результати навчання, 
вдосконалювалися робочі програми ОК. Оновлену редакцію ОП «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського) 
рівня введено в дію з 01 вересня 2021 року на основі рішення Вченої ради ОДАБА від 02 червня 2021р. протокол № 
8. Загальний обсяг ОП "Землеустрій та кадастр"складає 90 кредитів ЄКТС. Обов’язкові компоненти освітньої 
програми (цикл загальної підготовки) становить 6 кредитів; цикл професійної підготовки- 58 кредитів, вибіркові 
компоненти освітньої програми - 26 кредитів. Структура навчального плану освітньо-професійної програми другого 
(магістерського) рівня вищої освіти  відповідає освітньо-професійній програмі підготовки. Відповідно навчальний 
план складено з урахуванням рекомендацій листа МОНУ  1/9- 126 від 13.03.15. і затверджено відповідним чином 
ректором ОДАБА
 
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 2021 - 2022 11 5 6 0 0

2 курс 2020 - 2021 21 14 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 7338 Геодезія та землеустрій

другий (магістерський) рівень 6598 Геодезія
7236 Землеустрій та кадастр
33657 Геодезія
33669 Землеустрій та кадастр
49427 Геоінформаційні системи і технології
49428 Геоінформаційні системи і технології
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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 84878 39612

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

84878 39612

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 338 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 OP_GtZ_ZtK_M-21.pdf RB2SpCjpNKFB6aIqHJseUvC3k1stVp5UTkYniiI2n2g=

Освітня програма OP_GtZ_ZtK_M-19.pdf jotRGwchjunHFosYT+r0idCG8c3sOcxWtG7TCTZQWhM
=

Навчальний план за ОП NP_GtZ_ZtK_M-21.pdf rpp9wKS6EGvtHKJ+Vw1bKlgaH5GM27o3Z4FHOtAX6L
w=

Навчальний план за ОП NP_GtZ_ZtK_M-19.pdf 6PnN40Bu6f2smX9vj2zX3+BhCptwP2d78D0S1gF0M9M
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Архизем.PDF g52IYCvYQnvZ23Qp144NOLk5c+YSQO9RXgJEoLNu77E
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист відгук_Шушулков.pdf MGij9JQgF01ZB0cn/C52kWkbzfiprde2MtM/h5ItoBY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Інститут землеустрою.pdf ZP7OPXTOpPk1lSLo1VTcofkBZlgp8R83rEDamUXuRlk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

rez_geoconsalting.pdf WnlGA9Ltf0tJjiQHmKe0fmVugPYdhDUgm3muYg0SAL
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Резензія-відгук Землеустрій.pdf UydHt0grqoPYsIpstE0xQAVWJsmuai6tqB3YDO+KTI8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до самостійної, 
науково-дослідної, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, експертної діяльності в галузях 
землеустрою та кадастру. Йдеться про оволодіння поглибленими знаннями та навичками щодо планування та 
управління територіями, ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, прийняття управлінських 
рішень з використання та охорони земельних ресурсів із застосуванням сучасних ГІС-технологій. 
Особливості (унікальність) ОП «Землеустрій та кадастр» визначена мультивекторною траєкторією та прикладним 
аспектом спрямованим на підготовку фахівців із землеустрою та кадастру, із поглибленими знаннями і володінням 
сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення експериментальних і практичних завдань. 

 

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

Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного 
освітнього ступеня за обраними спеціальностями, забезпечення органічного поєднання в процесі навчання 
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освітньої, наукової та інноваційної діяльності, вивчення попиту на фахівців обраної спеціальності на ринку праці 
відповідають вимогам п.п. 1.11, 2.3, 2.4. Статуту ОДАБА (https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf). 
Основою стратегічного розвитку відповідно до Стратегії розвитку Одеської державної академії будівництва та 
архітектури на 2020-2025 роки (https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf) є забезпечення академії 
конкурентоспроможності, передових позицій і високого визнання. Освітня програма відповідає основним 
завданням у сфері освітньої, наукової та інноваційної діяльності ОДАБА. Становлення ОП сприятиме 
конкурентноспроможності ОДАБА на ринку освітніх послуг, інтеграції в освітньо-науковий простір та інноваційній 
діяльності

 

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання на ОП проводяться періодичні заслуховування та 
розгляди пропозицій на засіданнях кафедри геодезії та землеустрою, а також під час різноманітних заходів, які 
проводяться кафедрою та академією (наукові гуртки, семінари, тренінги, майстер класи, науково-практичні і 
науково-методичні конференції) із запрошенням здобувачів та випускників ОП. Побажання здобувачів вищої освіти 
взяті до уваги при удосконаленні ОП. За побажанням випускників були внесені пропозиції до введення вибіркових 
освітніх компонентів «Інфраструктура геопросторових даних», «Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці 
загрозливих ситуацій». Також інтереси здобувачів ВО враховуються шляхом проведення опитування, які проводять 
викладачі по окремих дисциплінах, кафедра, інститут та академія. За результатами опитування враховано 
пропозиції здобувачів, які мають досвід роботи за фахом на набуття практичних навичок та вмінь з просторового 
планування територіями та реалізовано в ПРН 14. Обговорення новин та важливих тем здійснюється і в соціальних 
мережах. 

- роботодавці

Інтереси роботодавців враховані шляхом проведення зустрічей, надання письмових рекомендацій, їх участі у 
засіданнях методичного семінару кафедри геодезії та землеустрою. В ході дискусії відбувається обговорення 
оптимізації підготовки фахівців, а також виявлення проблемних питань. За результатами обговорення отримано 
пропозиції від роботодавців: ТОВ «Архізем», ТОВ «Геоконсалтинг», ДП «Одеський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою», МПП «Землеустрій», ФОП «Шушулков С.Д.», Науково-виробниче підприємство «Високі 
технології», ТОВ. У більшості цих структур працюють випускники спеціальності «Геодезія і землеустрій», в тому 
числі і за даною ОП, що свідчить про затребуваність фахівців, а також дозволяє враховувати вимоги роботодавців до 
майбутніх фахівців за ОП «Землеустрій та кадастр». Роботодавцями запропоновано введення таких ОК: 
«Управління природоохоронною діяльністю», «Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій», 
«Сучасні геодезичні прилади і технології», «ГІС земельного кадастру», які були введені в освітню програму як 
вибіркові освітні компоненти (протокол №.12 від 06.05.2021 р.). Вибіркові ОК розроблені з врахуванням вимог 
сучасного рівня розвитку галузей працевлаштування здобувачів. За пропозиціями ФОП «Шушулков С.Д.» (лист №1 
від 03.02.2021р.) введено до складу ОП «Землеустрій та кадастр» програмні результати: ПРН 11; ПРН12, які 
забезпечуються обов’язковими освітніми компонентами.

- академічна спільнота

Професорсько-викладацький склад приймає участь у вдосконаленні ОП. Кожного року викладачі нормативних та 
вибіркових дисциплін актуалізують та вдосконалюють зміст курсів, літературу згідно сучасних вимог, нормативно-
правової бази та нових розробок, що підтверждується протоколами засідання кафедри (протокол №10 від 
26.02.2021). Постійний моніторинг рекомендацій викладачів кафедр з метою покращення якості їх викладання і 
здобуття необхідних компетентностей та програмних результатів навчання ОП розглядаються на засіданнях 
кафедри, науково-методичної комісії інституту, вченої ради ОДАБА

- інші стейкхолдери

Кафедра має тісні зв’язки з спорідненими випускаючими кафедрами інших ЗВО, а саме: Національним 
університетом біоресурсів та природокористування, НУ «Львівська політехніка», Львівським національним 
аграрним університетом, Криворізьким національним університетом, Кременчуцьким національним університетом 
ім. М.Остроградського). Викладачі кафедри обмінюються досвідом і беруть участь у підвищенні кваліфікації у 
профільних підприємствах і ЗВО (згідно з напрямом дисциплін, що ними викладаються).

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

На ринку праці південного регіону як і країни в цілому затребуваними є фахівці в галузі земельно-кадастрової 
діяльності. У контексті проведення земельної реформи та децентралізації, на ринку праці різко зріс попит на 
сертифікованих інженерів-землевпорядників. Відповідно, ОП є адаптованою до сучасних трендових напрямів у 
галузі: цифровізації, геоінформаційних технологій, формування інфраструктури геопросторових даних, ринку 
земель, забезпечення сталого розвитку землекористування тощо. Ці тенденції ставлять за основу необхідність 
формування таких цілей та компетентностей, як: ФК8-ФК13, ФК17-ФК19. Зазначені компетентності досягаються 
наступними результатами навчання: ПРН3-ПРН6, ПРН8-ПРН12, ПРН14-ПРН18.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Цілі та програмні результати навчання ОП враховують галузевий та регіональний контекст, для цього проводиться 
моніторинг вітчизняної сфери землеустрою та кадастру з метою визначення загальних сучасних пріоритетів освіти, 
бачення процесу підготовки та подальшої діяльності фахівця із землеустрою та кадастру. Аналіз ринку праці у 
Одеській області свідчить про нагальну потребу у фахівцях галузі. Ця потреба загострилась у зв’язку з 
децентралізацією в країні. Серед регіональних проблем, які підлягають вирішенню випускниками даної ОП, є 
проблеми, пов’язані з формуванням сталого розвитку регіону та збалансованого землекористування, що вписується 
в Стратегію розвитку Одеської області на 2021-2027 роки. Галузевий та регіональний контексти ОП відображено у 
змісті обов’язкових та вибіркових ОК; тематиці атестаційних робіт, які спрямовані на вирішення конкретних 
проблем з землеустрою та кадастру, з урахуванням їх галузевої та регіональної специфіки; методах навчання, базах 
практик тощо. Цілі ОП формулюються з врахуванням досвіду щодо розвитку галузі, якого НПП набувають у процесі 
наукової роботи (в т. ч. науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо), надання консалтингових 
послуг підприємницьким структурам у сфері земельно-кадастрової діяльності. НПП кафедри геодезії та 
землеустрою залучаються до проведення базових курсів та курсів підвищення кваліфікації з оцінки землі та 
нерухомості.  Цей досвід інтегрується у контент ОП.

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

При проектуванні та розробці ОП враховувався як досвід подібних ОП інших ЗВО України так і зарубіжних країн. 
Враховано досвід за аналогічними ОП вітчизняних ЗВО: Національного університету біоресурсів та 
природокористування, НУ «Львівської політехніки», Львівського НАУ, Київського національного університету 
будівництва та архітектури. Порівняльний аналіз дозволив сформувати набір ЗК, ФК, ПРН, систематизувати 
обов’язкові та вибіркові ОК, оновити зміст цієї ОП, розширити можливості вибору ОК; збільшити обсяг практичної 
підготовки. Це призвело до удосконалення структурно-логічної схеми ОП.
Взято до уваги досвід зарубіжних ЗВО, з якими співпрацює ОДАБА, зокрема Державного аграрного університету 
Молдови, Білоруської державної сільськогосподарської академії. Це дозволило розширити перелік ОК, присвячених 
ГІС, геопросторовому аналізу, діджиталіцазії та вебкартографії у землеустрої та кадастрі, а також розширити 
можливості формування дослідницьких і соціальних навичок (softskills), зокрема для доповідей на міжнародних 
конференціях за кордоном щодо розвитку земельних відносин.

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

СВО відсутній

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 зв’язку з тим, що стандарт вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій не затверджений, то 
програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 
кваліфікаційного рівня. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?

90

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

26

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».  
Теоретичний зміст предметної області охоплює теоретичні, методичні і прикладні засади у галузі землеустрою та 
кадастру та їх геоінформаційного забезпечення, зокрема у таких ОК: Кадастр природних ресурсів, Раціональне 
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використання та охорона земель, Законодавче забезпечення кадастру нерухомості, ГІС в управлінні територіями та 
ін.
Методи, методики та технології польових і камеральних досліджень, збору та обробки геопрострових даних 
реалізується в таких нормативних та вибіркових ОК: Економіка природокористування, ГІС в управлінні 
територіями, Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій, Геоматика в моніторингу довкілля 
та оцінці загрозливих ситуацій, Інфраструктура геопросторових даних тощо.
Інструменти та обладнання охоплюють профільне ПЗ і обладнання, що використовуються у практичній діяльності 
та вивчаються у дисциплінах профільного спрямування таких ОК: ГІС земельного кадастру, Сучасні геодезичні 
прилади і технології, Геодезичний моніторинг при реконструкції будівель і споруд та ін. 
Формування компетентностей і результатів навчання закріплюється у практичній підготовці та атестаційній роботі.
Аналіз компонент ОП дозволяє робити висновок, що здобувачі опановують складові предметної області, необхідні 
для розв’язання професійних, дослідницьких, прикладних і проєктних завдань у сфері землеустрою та кадастру та їх 
геоінформаційного забезпечення. 

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується можливістю вибирати освітню програму навчання 
як в рамках переліку спеціальностей ОДАБА, так і в межах спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».  
Індивідуальна освітня траєкторія здобувача забезпечується згідно відповідних документів: Положення про 
індивідуальний навчальний план (НП) студента 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf
Положення про організацію освітнього процесу 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf
та реалізується через складання індивідуального НП студента. Індивідуальна освітня траєкторія в ОП «Землеустрій 
та кадастр» забезпечена повною мірою – 28,9% обсягу освітніх компонент – вибіркові. Для ефективного 
формування індивідуальної освітньої траєкторії в ОДАБА передбачено наступне: самостійне обрання вибіркових 
компонентів НП; розробка та реалізація індивідуального НП за ОП (деканат та випускова кафедра доводить до 
відома здобувачів де вони можуть ознайомитись з НП, переліком обов'язкових компонент, переліком вибіркових 
компонент, силабусами обраної ОП та консультують здобувачів з усіх питань щодо вибору дисциплін). Здобувачі ВО 
мають можливість вибирати теми кваліфікаційних робіт, а також базу практики, із можливим майбутнім місцем 
працевлаштування. Студентам може бути наданим індивідуальний графік навчання, що дає можливість здобувачам 
поєднувати навчання з роботою, доглядом за дитиною або хворими батьками, та ін. 

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

Право на вибір навчальних дисциплін здобувачі за ОП здійснюють в відповідності до «Положення про організацію 
освітнього процесу в ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf
«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf
Вибір навчальних дисциплін здобувач здійснює в процесі формування індивідуального НП у межах, передбачених 
ОП та НП, з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми. Обсяг вибіркових 
компонент за ОП складає 26 кредитів ЄКТС (28,9%, в тому числі 2,7% освітніх компонент циклу загальної 
підготовки, 26,2% -циклу професійної та практичної підготовки). Для формування контингенту студентів з вивчення 
вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік (навчальний семестр) директори інститутів ознайомлюють 
студентів із затвердженими Вченою радою Базою вибіркових дисциплін та організовують процедуру вибору їх 
студентами. Запис на вивчення окремих навчальних дисципліни за вибором студента підготовки магістра студенти 
здійснюють у першому семестрі першого року навчання шляхом заповнення анкети яка подається в деканат 
інституту. У випадку якщо, для вивчення окремої вибіркової дисципліни не записалась мінімально необхідна 
кількість студентів (5 студентів), деканат доводить до їх відома перелік дисциплін, що не будуть викладатися. Після 
цього студент повинен обрати іншу дисципліну де вже є/або може бути сформована кількісно достатня група 
студентів. Відповідні анкети та заяви щодо реалізації права вибору освітніх компонент здобувачами за ОП 
Землеустрій та кадастр знаходяться в деканаті Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій 
та додаються до індивідуального плану студента. Списки студентів за обраними вибірковими дисциплінами 
оприлюднюються деканатом та передаються на відповідні кафедри. Інформацію про чисельність студентів, які 
записалися на певну вибіркову дисципліну деканати передають в Центр організації освітнього процесу академії для 
розрахунку навчального навантаження та складання розкладу.
Необхідно зазначити, що на ОП в 2021 році вступило п’ять здобувачів. Це викликало необхідність обмежень при 
формуванні індивідуальної траєкторії навчання. Тому було проведено семінар для здобувачів на якому колегіально 
було визначено вибіркові компоненти, що максимально наближені до побажань та потреб студентів. Етапи обрання 
тематики атестаційних робіт та вибір підприємства для проходження практики при формуванні індивідуальної 
траєкторії навчання можуть бути здійснені в повному обсязі. 

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

Згідно «Положення про організацію практик студентів ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.pdf
та ОП, передбачено практичну підготовку у вигляді переддипломної практики, обсягом 6 кредитів або 180 годин, 
яка проводиться після закінчення 2 семестру і є обов’язковим компонентом даної ОП. Згідно навчального плану 
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переддипломна практика забезпечена робочою програмою практики, силабусом та методичними вказівками, 
розроблених кафедрою. Практика проводиться на науково-дослідних, виробничих і проектних підприємствах, 
організаціях профільного напряму. Практична підготовка сприяє набуттю всіх запланованих компетенцій та 
програмних результатів навчання так як є першою ланкою самостійного випробування майбутнього фахівця в 
умовах реальної професійної діяльності.

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

ОП «Землеустрій та кадастр» передбачає набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills). На здобуття 
соціальних навичок націлені такі ОК: Професійна та цивільна безпека, Філософія творчості, Іноземна мова 
(спецкурс). 
В освітньому процесі застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю soft skills, а саме: критичне 
мислення (дебати, конкурси, захист атестаційної роботи); здатність навчатися протягом усього життя (самоосвіта, 
завдання з пошуку інформації, реферати, наукові доповіді, гуртки); креативне мислення (моделювання, ділові ігри, 
кейси); адаптивність (конференції, тренінги, семінари); навички міжособистісних відносин; вміння працювати в 
команді; тайм менеджмент, тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт з ОПП відсутній.

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

Розподіл аудиторного навантаження та самостійної роботи студентів (СРС) за ОПП регламентується «Положенням 
про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf , згідно якого навчальний 
час на самостійну роботу регламентується робочою програмою дисципліни і формується із такого: максимальне 
щотижневе навантаження здобувача освітнього ступеня магістра - 18 годин. Решта часу відводиться на СРС.
Кількість дисциплін навчального плану - 16 дисциплін; що не перевищує нормативних значень. Кількість освітніх 
компонент за семестр не повинна бути більша за 8. Загальна кількість іспитів та заліків у семестрі не повинна 
перевищувати: - екзаменів до 3; - заліків до 8. Разом не більше 8 за семестр. Якщо формою підсумкового контролю з 
навчальної дисципліни є іспит, то на підготовку та проходження кожного з них виділяється 15 годин.
ОПП передбачає оптимальне співвіднесення реального і декларованого навантаження в розрізі кожного освітнього 
компоненту для формування програмних результатів навчання з набуття компетентностей для професійної 
діяльності з урахуванням балансу самостійного та аудиторного навантаження. Для однієї освітньої компоненти він 
повинен бути не менше як 3 кредити ЄКТС.  

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

В ОДАБА є передумови для впровадження в освітній процес дуальної форми, але відсутність, на етапі розроблення, 
правової регулятивної бази унеможливлює повноцінне її впровадження, тому в ОП «Землеустрій та кадастр» форма 
дуальної освіти не впроваджена.

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

https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf;
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf
https://odaba.edu.ua/upload/files/Perelik_konkursnih_predmetiv_magistr.pdf

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

Відповідно правил прийому до ОДАБА, для вступу на перший курс навчання за ОП "Землеустрій та кадастр» 
конкурсний відбір здійснюється у формі ЗНО з іноземної мови та фахового вступного випробування, а також 
додаткового вступного випробування для осіб, які здобули рівень вищої освіти за неспорідненою спеціальністю: 
https://odaba.edu.ua/upload/files/193_magistr_ZtK_programa_2.pdf 
https://odaba.edu.ua/upload/files/193_magistr_ZtK_programa_spivbesida_2.pdf.
Вимоги і тестові завдання до складання фахового вступного випробування обговорюються на засіданні кафедри у 
присутності гаранта ОП, за пропозиціями стейкхолдерів і робочої групи. Програма вступних випробувань 
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оприлюднюється на сайті не пізніше ніж за місяць до початку вступної компанії. Програма фахового вступного 
випробування переглядається щорічно та враховує вимоги «Правил прийому до ОДАБА» у поточному році. 
Дисципліни до фахового вступного випробування обираються, виходячи з фокусу ОПП, компетентностей та ПРН, які 
здобувають здобувачі освітнього рівня «магістр». Завдання фахового вступного випробування містять 50 тестових 
питань з таких дисциплін: «Державний земельний кадастр», «Геоінформаційні системи і бази даних», «Земельне 
право», «Геодезія», «Впровадження проектів землеустрою», «Нормативна грошова оцінка земель», «Землевпорядне 
проектування». Вимоги до вступників на ОПП, що закладено у Програмі фахового вступного випробування, є 
дієвим способом формування контингенту. 

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

Процес визнання результатів навчання вступників, що отримали їх в інших ЗВО, регулюється такими документами: 
«Правила прийому до ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf «Положення про 
академічну мобільність учасників освітнього процесу» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf.
Для вступників, які попередньо навчалися в інших ЗВО, існує порядок визначення академічної різниці, яка 
встановлюється на підставі поданих документів про виконання ОП, а саме: зарахування кредитів здійснюється у 
відповідності з надбаними компетентностями та кваліфікацій на підставі поданих документів про виконання ОП 
(академічна довідка, виписка із відомостей). У разі незгоди з рішенням про перезарахування певної дисципліни 
особа має право на атестацію з цієї дисципліни в межах встановленого обсягу академічної різниці. 
Визнання іноземних дипломів в ОДАБА можливо після процедури нострифікації. (https://odaba.edu.ua/foreign-
students/for-student/nostrification-of-documents).
Правила та Положення наведено на сайті ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-rules

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

Прикладів практики зарахування дисциплін за результатами навчання в інших ЗВО здобувачами другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 
«Геодезія та землеустрій» у ОДАБА не було.

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

Механізм визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті регламентує Положення про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ОДАБА 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf). Визнання результатів 
навчання набутих у неформальній освіті передбачає такі обов’язкові етапи: здобувач вищої освіти звертається із 
заявою до ректора ОДАБА з проханням про визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті. 
До заяви можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо), які підтверджують 
ті результати навчання. Розпорядженням проректора з науково–педагогічної роботи по організації навчального 
процесу та його науково-методичного забезпечення створюється комісія, яка визначає можливість визнання, форми 
та строки проведення атестації для визнання результатів навчання набутих у неформальній або інформальній освіті. 
До комісії входить заступник директора з навчально- методичної роботи, завідувач випускової кафедри або гарант 
ОП, на якій навчається здобувач; провідні науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 
пропонуються до перерахування на основі визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті. 
Далі проводиться сама атестація, комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду та перезараховує 
результати навчання або призначає атестацію.

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

Випадків застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на ОП, що 
акредитується, не було.

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

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf) передбачені наступні 
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форми організації навчання: лекції, практичні заняття, лабораторна робота, розрахунково-графічна робота, 
практикум, самостійна робота, екзамен, залік, консультація, реферат, курсова робота, курсовий проект, 
кваліфікаційна робота та інші. Освітній процес на ОП «Землеустрій та кадастр» здійснюється із застосуванням 
традиційних та інтерактивних форм і методів, які сприяють досягненню ПРН. Форми, методи навчання та 
викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Для занять 
використовуються аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням, а також спеціалізоване обладнання та ПЗ. 
Окремі ОК (Професійна та цивільна безпека) викладаються у форматі тренінгів (не передбачає лекцій), що формує 
компетентності організації власної та колективної діяльності, в т.ч. в непередбачуваних ситуаціях. При проходженні 
практики студенти вирішують та аналізують конкретні виробничі ситуації, що регламентується «Положенням про 
організацію практик студентів ОДАБА».  Результативними формами навчання є участь у науково-дослідній роботі та 
підготовка здобувачами доповідей (тез) до науково-практичних конференцій, наукових статтей. Комплексний підхід 
поєднання форм і методів навчання дозволяє в повній мірі забезпечити реалізацію програмних результатів 
навчання.

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?

Принцип студентоцентрованого підходу є основою при побудові освітнього процесу в ОДАБА  та регламентується 
«Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА»
(hhttps://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf), «Положенням про 
студентське самоврядування ОДАБА» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf). 
Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, студент має право обрати місце 
проходження практики, керівника і тему атестаційної роботи відповідно до своїх інтересів, перспектив 
працевлаштування тощо; інтереси студента враховуються при виборі дисциплін. Для студентів передбачено також 
розширення можливостей навчання у рамках реалізації академічної мобільності. 
Студентоцентрований підхід реалізується і через систему студентського самоврядування. Значна увага приділяється 
використанню зручних для здобувачів вищої освіти форм та методів надання освітніх послуг, інтерактивності, 
мобільності, що інтегрується та регулюється через аналіз опитування студентів 
(https://odaba.edu.ua/students/questionnaire). За результатами опитування проведеного у 2021 році, 89 % опитаних 
студентів за ОП «Землеустрій та кадастр» відповіли, що якістю навчання повністью задоволені.

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

Принципи академічної свободи НПП регламентовано у «Положенні про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf). НПП мають право на 
корегування робочих програм дисциплін та їх наповнення, вибору методів навчання і викладання, видів завдань, 
вибору підручників та навчальних посібників, форм проведення контрольних заходів, використання матеріалів 
власних наукових досліджень. 
Здобувачам ВО надається можливість вільно обирати форму і методи навчання, самостійно формувати навчальну 
траєкторію – обирати дисципліни з ОП та інших ОП, обирати теми індивідуальних робіт, місце практики, приймати 
участь у студентських наукових конференціях, можливість користуватися платформами неформальної освіти, брати 
участь в міжнародних проєктах; свободу ставити будь-які питання  та прагнути до їх розв’язання, користуватися 
академічною мобільністю тощо. Відповідність методів навчання і викладання на ОПП принципам академічної 
свободи забезпечується і на основі можливості індивідуального підходу до навчання (індивідуальні графіки 
навчання, вивчення окремих розділів дисциплін самостійно). Вибіркові освітні компоненти обираються здобувачем 
згідно «Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін».  Здобувачам надається 
можливість вибирати тему магістерської роботи, надається право вибору керівника та консультантів до написання 
магістерської роботи.

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 *

Затверджена освітня програма оприлюднюється на сайті академії не пізніше як за місяць до початку вступної 
кампанії (https://odaba.edu.ua/upload/files/OP_GtZ_ZtK_M-21.pdf.), відповідно до методичних рекомендацій  
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Rekomendatsii_do_rozroblennya_osvitnih_program.pdf). Інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
висвітлена в робочих програмах (силабусах) і знаходиться у відкритому доступі на сайті академії. В електронній 
бібліотеці ОДАБА є інформація у вигляді електронної бази з комплексами навчально-методичного забезпечення   
(https://odaba.edu.ua/library).На сайті ОДАБА розміщується розклад навчальних занять, консультацій та екзаменів 
(https://odaba.edu.ua/students/timetable-of-classes. ). Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в 
ОДАБА вільний та безоплатний для здобувачів. Також відбувається інформування здобувачів представниками 
деканату, кураторами групи, викладачами на лекціях з першого дня занять, під час консультацій перед проведенням 
підсумкових форм контролю і в подальшому на запит здобувача. Результати контролю відображаються в графіках 
навчального процесу та іспитів, які своєчасно доводяться до відома здобувачів освіти. 
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП забезпечується проведенням студентських науково-
практичних конференцій, участю здобувачів ВО у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Веукраїнській олімпіаді зі спеціальності та з 
дисципліни «Земельний кадастр», функціонуванням студентського наукового гуртка, виконанням індивідуальних 
завдань та самостійної роботи. На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія, в роботі якої приймають 
активну участь викладачі кафедри та студенти: науково-дослідна лабораторія «Геоінформаційні системи і 
технології» (зав. лабораторією к.т.н., доцент Стадніков В.В.). Наукові дослідження втілюються і в освітні компоненти 
ОПП «ГІС в управлінні територіями», «Раціональне використання та охорона земель», «Кадастр природних 
ресурсів», «Управління земельними ресурсами», «Ринок та оцінка нерухомості» та ін. на основі яких часто 
формулюється тематика магістерських робіт. Дисципліни, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри 
переважно відповідають напрямам їх наукових інтересів, тому викладачі активно впроваджують у освітній процес 
власні наукові досягнення, збагачуючи теоретико-методологічний інструментарій ОК, що ними викладаються.

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

Зміст освітніх компонентів ОП «Землеустрій та кадастр» проходить щорічне оновлення за рахунок результатів 
наукових досягнень і сучасних практик та з залученням представників галузі землеустрою та кадастру, які є 
потенційними роботодавцями. Оновлення контенту затверджується на засіданнях кафедри геодезії та землеустрою 
(прот. №10 від 26.02.21 р.) і схвалюються методичною комісією інституту (прот. №10 від 30.06.21 р.). Перегляд 
змісту, зміни та доповнення відображаються у робочих програмах, які затверджуються щороку у порядку, 
встановленому «Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА», «Положення про розроблення, 
затвердження та перегляд робочих програм ОДАБА». Ініціювати зміни може викладач певної дисципліни, інші 
викладачі, гарант ОП, студенти, випускники та роботодавці. Періодичність перегляду змісту дисциплін 
визначається за потребою викладача або за рекомендацією інших учасників освітнього процесу. У разі оновлення 
змісту ОП та навчального плану, викладачами до початку семестру розробляються нові освітні компоненти, 
удосконалюються існуючі та розробляється відповідне методичне забезпечення. Все це сприяє якісній підготовці 
студентів. Індивідуальні наукові досягнення НПП постійно впроваджують у освітній процес. Так, результати 
дисертаційного дослідження Константінової О.В. «Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного 
потенціалу природоохоронних територій» введено в такі ОК: «Кадастр природних ресурсів», «Ринок та оцінка 
нерухомості», а результати дисертаційного дослідження Шушулкова С.Д.  «Еколого-економічні засади 
рекреаційного землекористування урбанізованих територій» впроваджено в дисципліни «Раціональне 
використання та охорона земель», «Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій». 
НПП кафедри геодезії та землеустрою ведуть активну наукову та методичну роботу. Публікується значний обсяг 
наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, видаються підручники, навчальні посібники і монографії. Всі 
викладачі з метою удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, проходять обов’язкове 
підвищення кваліфікації відповідно до річного плану, який затверджується ректором ОДАБА, згідно документу 
«Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників»  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf. 
Викладачі підвищують кваліфікацію у профільних ЗВО, відповідних наукових установах та організаціях як в Україні, 
так і за її межами.

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

ОДАБА входить до складу Асоціації вузів «Signatory Universities» та «Talloires Network Signatory Members» 
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Strategiya_internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2021-2025_rr..pdf.)   
Міжнародна діяльність ОДАБА є однією з найважливіших складових роботи академії. Вона ґрунтується на основних 
засадах: Статуту ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf ; «Положення про організацію 
освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf
Викладачі кафедри беруть учать у міжнародних науково-практичних конференціях та проходять стажування за 
кордоном, публікують результати своїх досліджень у провідних міжнародних журналах, в тому числі, які входять до 
міжнародних наукометричних ба : Scopus, Web of Science та ін.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу Одеської державної академії будівництва та 
ахітектури» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf форми 
контрольних заходів з навчальних дисциплін відображено в освітній програмі та навчальному плані. Діє 
накопичувальна система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти, основні завдання якої полягають 
у підвищенні мотивації до активного навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та 
об’єктивного оцінювання рівня підготовки. Оцінювання з навчальної дисципліни вимірюється за 100-бальною 
шкалою з подальшим переведенням в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS. В основу накопичувальної 
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системи оцінювання успішності покладено поточний контроль та семестровий контроль. Система містить систему 
контрольних заходів: індивідуальні семестрові завдання, контрольні роботи, доповіді та реферати, а також поточний 
контроль на практичних заняттях. Поточний контроль здійснюється під час проведення різних видів навчальних 
занять. Проведення поточного та підсумкового контролю успішності здобувачів ОПП «Землеустрій та кадастр» 
визначається відповідною робочою програмою освітньої компоненти. Загальний принцип накопичення полягає у 
тому, що під час поточного контролю здобувач може накопити 60 балів, 40 балів отримується під час підсумкового 
контролю. Контроль самостійної роботи здобувача вищої освіти є ще одним засобом об’єктивного оцінювання якості 
знань, умінь та навиків, набутих під час вивчення навчальної дисципліни. Використовують такі види контролю 
самостійної роботи: контрольні завдання до практичних занять; контрольні роботи; тестовий чи інший контроль 
тем (модулів), винесених на самостійне опрацювання; поточний контроль засвоєння матеріалу практичних занять 
на підставі відповідей на запитання, доповідей, що дає можливість проаналізувати досягнення програмних 
результатів навчання. 

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується 
шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі та силабусі освітніх компонент. Згідно положення 
про оцінювання знань та вмінь студентів ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf та Положення 
про організацію освітнього процесу в ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf за рівнем контролю 
розрізняють наступні форми контрольних заходів: - самоконтроль; - кафедральний; - інститутський; - ректорський. 
У робочій програмі навчальної дисципліни наведений розподіл балів за змістовними модулями, а також вказані 
максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх важливості та трудомісткості. 
Система контрольних заходів передбачає кількісні та якісні критерії оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 
незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX,F). Якісні критерії 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів представлені у робочих програмах навчальних дисциплін як 
необхідний обсяг знань та вмінь.

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

Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку 
вивчення дисциплін, яка міститься на офіційному сайті ОДАБА (графік навчального процесу, навчальний план, 
розклад занять, силабусах освітніх компонент). На основі навчального плану розробляється та затверджується 
індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти. Графік проведення екзаменаційної сесії надається на сайті 
https://odaba.edu.ua/students/schedule-of-sessions  не пізніше ніж за два тижні до початку сесії. Протягом 
навчального року проводяться зустрічі здобувачів з директором інституту, завідувачем кафедрою, кураторами 
академічних груп, а також в рамках роботи студентського самоврядування на яких студенти дізнаються про 
навчання, критерії оцінювання та ін. Ознайомлення студентів також здійснюється в рамках проведення аудиторних 
занять. На першому занятті з навчальної дисципліни ОПП лектор ознайомлює студентів з терміном, метою та 
структурую вивчення курсу, вимогами до форм контролю знань та критеріями їх оцінювання. Інформація щодо 
контрольних заходів оприлюднюється на інформаційних стендах кафедр та деканату. Моніторинг якості освітнього 
процесу, відстеження поточного стану та накопичення статистичних даних забезпечується відділом моніторингу та 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

За спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» стандарт вищої освіти не затверджений, однак використовували 
досвід провідних ЗВО та проєкт стандарту 2017 р. Атестація здобувачів проводиться у формі публічного захисту 
атестаційної роботи та завершується видачою документа встановленого зразка про присудження ступеня магістра з 
кваліфікацією Магістр з геодезії та землеустрою за ОП «Землеустрій та кадастр». Атестація здійснюється відкрито і 
гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту кваліфікаційної 
роботи, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації. Написання та захист магістерської 
роботи регламентується наступними документами:  «Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА»  
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, «Положенням про 
екзаменаційну комісію» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu_1.pdf, 
"Положенням про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра в ОДАБА»
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf та «Кодексу 
академічної доброчесності ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf

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

Процедури проведення контрольних заходів, повторної здачі та оскарження результатів регламентується згідно 
«Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf та «Положення 
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про систему оцінювання знань та вмінь студентів у ОДАБА» 
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf .
Навчальний план є основою для складання графіку навчального процесу, де вказані терміни проведення 
контрольних заходів. В робочих програмах (силабусах) навчальних дисциплін містяться зміст контрольних заходів з 
вказівкою кількості годин та розподілом балів. Для проведення атестації здобувачів створюються екзаменаційні 
комісії не пізніше ніж за місяць до початку їх роботи згідно «Положення про порядок створення та роботу 
екзаменаційної комісії в ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf .
«Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf та «Порядок проведення семестрового 
контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_semestrovogo_kontrolyu_6_3.pdf забезпечують проведення 
контрольних заходів під час карантинних заходів.

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

Принципом забезпечення якості освітнього процесу згідно з «Положенням про внутрішнє забезпечення якості 
освіти» ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf
 є прозорість, неупередженість оцінювання досягнень студентів. Загальнодоступною є інформація про форму 
проведення, критерії оцінювання контрольних заходів, оприлюднюється на початку вивчення дисципліни. Зміст 
екзаменаційних білетів затверджується на засіданні кафедри. Відкритість інформації щодо тривалості екзамену, 
змісту, критеріїв оцінювання забезпечує об’єктивність екзаменаторів. Також встановлюються єдині правила 
перездачі контрольних заходів, оскарження результатів атестації. З метою забезпечення об’єктивності проведення 
захисту курсових проєктів та звітів з практики створюється комісія у складі 3 викладачів кафедри. Формування 
складу екзаменаційних комісій здійснюється відповідно «Положенням про порядок створення та роботу 
екзаменаційної комісії в ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf 
На засіданні ЕК проводиться захист кваліфікаційної роботи. Здобувачі та інші особи можуть вільно здійснювати 
аудіо, відео-фіксацію захисту атестаційної роботи. Згідно до «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf 
регламентується вирішення конфліктних ситуацій. Випадків оскарження результатів контрольних заходів та 
атестації здобувачів ОП, а також конфлікту інтересів не відбувалося.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА, здобувачам вищої освіти, які в день, визначений 
за розкладом для складання контрольного заходу, отримали незадовільну оцінку, може бути надано право 
перескладання екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних 
заборгованостей. Перескладання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – 
провідному лектору, другий – комісії, яка створюється розпорядженням директора інституту. Випускник, який 
отримав оцінку «незадовільно» під час захисту кваліфікаційної роботи, після завершення атестації відраховується з 
академії як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов атестації. При цьому йому видається академічна 
довідка. Якщо захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, атестаційна комісія визначає, чи може 
випускник подати до повторного захисту ту саму роботу з доопрацюванням, яке визначається комісією, чи повинен 
обрати для опрацювання нову тему, яка визначається відповідною кафедрою. У випадках повторного 
незадовільного захисту атестаційної роботи зазначені особи втретє до атестації не допускаються.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА та Положення про врегулювання 
конфліктних ситуацій, здобувач вищої освіти має право на оскарження дій адміністрації, посадових осіб, 
педагогічних та науково-педагогічних працівників академії 
http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf У випадку незгоди з 
оцінкою на захисті атестаційної роботи здобувач має право подати апеляцію на ім’я ректора академії. Апеляція 
подається після оприлюднення оцінок з обов’язковим повідомленням завідувача випускової кафедри та директора 
інституту. У випадку надходження апеляції наказом ОДАБА створюється комісія для її розгляду. Головою комісії 
призначається проректор, директор інституту, їх заступники або начальник навчального відділу. Комісія розглядає 
апеляції з приводу порушення процедури проведення контрольних заходів протягом трьох календарних днів після 
їх подання. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на 
результати оцінювання, комісія пропонує ректору скасувати відповідне рішення і провести повторне засідання 
атестаційної комісії у присутності представників комісії з розгляду апеляції. Протягом періоду здійснення освітньої 
діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОПП 
«Землеустрій та кадастр» не було.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в ОДАБА міститься у наступних 
нормативно-правових документах: «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf ,
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«Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, «Кодекс академічної 
доброчесності ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf . «Положення про атестаційну 
випускну роботу (магістр)» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf

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

Інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП: інформування здобувачів вищої освіти щодо 
змісту «Кодексу академічної доброчесності в ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf; ознайомлення учасників освітнього процесу з 
рекомендованими показниками оригінальності тексту письмових робіт та відповідальністю у разі виявлення факту 
академічного плагіату; організація заслуховування та обговорення письмових робіт в рамках засідання кафедри, 
науково-методичної комісії інституту, де виконувалась робота; публічний захист магістерських робіт; призначення 
відповідальних за якість, перевірку на доброчесність та хід дипломного проектування на випусковій кафедрі; 
створення експертної комісії інституту з розгляду тем та змісту атестаційних робіт; організація рецензування 
письмових робіт; автоматизована перевірка на наявність плагіату робіт за допомогою електронної системи Unicheck 
https://odaba.edu.ua/upload/files/poryadok_perevirki_robit_na_plagiat_ODABA.pdf , в результаті перевірки 
складається звіт, у якому виділено % плагіату, посилання та цитати, джерела плагіату. Після перевірки здобувач 
отримує довідку встановленого зразка про те, що його робота не містить плагіату (або містить допустимий відсоток 
запозичень) і його допускають до захисту.

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

ЗВО популяризує академічну доброчесність через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості та 
використовує відповідні технологічні рішення, як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності. 
Приділяється увага доведенню цінності, політик та процедур академічної доброчесності до усіх учасників освітнього 
процесу. Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів проводиться консультування з питань та 
вимог з написання письмових робіт із наголошенням на принципах самостійності, коректного використання 
інформації з інформаційних джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань. 

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

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники ОДАБА за порушення норм академічної доброчесності 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, що визначається в «Кодексі академічної доброчесності в 
ОДАБА»  https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf .
Здобувачі освіти за порушення академічної доброчесності можуть бути притягнені до таких видів відповідальності: 
повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; повторне проходження оцінювання (контрольна 
робота, екзамен, залік тощо); позбавлення академічної стипендії, або виключення з рейтингу претендентів на 
отримання академічної стипендії або нарахування штрафних балів у такому рейтингу, оголошення догани із 
занесенням до особової справи порушника; відрахування із закладу освіти. Порушень академічної доброчесності під 
час вивчення освітніх компонентів не зареєстровано.

6. Людські ресурси

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

Добір викладачів за конкурсом на вакантні посади в ОДАБА ґрунтується на законах України: «Про освіту», «Про 
вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 р. № 1005 «Про затвердження рекомендації щодо проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 
трудових договорів», Статуті ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf та Положення про порядок 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf.  Прийом документів претендентів на вакантні посади 
здійснюється конкурсною комісією Академії. Кандидатури претендентів попередньо обговорюються на засіданні 
відповідної кафедри в їх присутності. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра розглядає звіт 
та рейтинг за звітний період, наявність загальної кількості наукових та методичних праць, зокрема у фахових 
виданнях із відповідної галузі науки та публікації у виданнях з індексом цитування; отримані документи на права 
інтелектуальної власності; підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, може запропонувати йому прочитати 
відкриту лекцію, провести практичні заняття. На посади НПП за конкурсом обираються особи, які мають науковий 
ступінь або вчене звання, ступінь магістра, а також випускники аспірантури.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
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ОДАБА активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в таких аспектах: стажування 
науково-педагогічних працівників; розробка та вдосконалення освітніх програм, навчальних планів, робочих 
програм дисциплін; узгодження тематики атестаційних робіт та курсових робіт (проектів), у проведенні атестації 
здобувачів,  надають у користування на безоплатній основі професійне топографо-геодезичне обладнання та 
ліцензійне ПЗ. Зацікавленість стейкхолдерів полягає в потребі у висококваліфікованих спеціалістах галузі. Кафедра 
співпрацює з провідними підприємствами в сфері землеустрою та земельно-кадастрової діяльності . Серед них слід 
зазначити: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, ДП «Одеський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою», НВП «Високі технології», ТОВ «Геоконсалтинг», ДП Одеське відділення «Укргеоінформ», 
ФОП «Висоцька Ольга Євгенівна», ТОВ «Архізем», МПП «Землеустрій», ФОП "Шушулков С.Д." та ін. Роботодавці 
залучаються для участі і проведення конференцій, обміну науково-технічними розробками, проведення семінарів та 
майстер-класів, проходження практики, підвищення кваліфікації та стажування.

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

У відповідності із Статутом ОДАБА (https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf) до освітнього процесу 
залучаються фахівці практики та роботодавці. Це підтверджується довгостроковими угодами про співпрацю між 
ОДАБА та роботодавцями, виданими методичними вказівками та навчальними посібниками. При підготовці 
магістрів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» використовується матеріальна база роботодавців для 
практичних занять та лабораторних робіт. На ОП «Землеустрій та кадастр» працюють викладачі, які мають 
практичний досвід діяльності за фахом: доц. Колосюк А.А., доц. Стадніков В.В., доц. Шушулков С.Д., проф. 
Нахмуров О.М., ст.викл. Ліхва Н.В. Професіонали-практики залучались до проведення занять за такими 
навчальними дисциплінами: - ОК5 «Раціональне використання та охорона земель» - Темний О.М.; ОК 6 
«Законодавче забезпечення кадастру нерухомості – Волканова В.С. «Сучасні геодезичні прилади і технології» - 
Ракицький О.В. Для реалізації освітнього процесу за ОК8 були залучені фахівці з НВП «Високі технології». Для 
виконання курсових проектів (робіт) і кваліфікаційних робіт фахівцями-практиками надаються реальні виробничі 
матеріали. Досвід співробітництва позитивно впливає на вирішення науково-практичних, методичних задач, єдина 
проблема полягає у скорегуванні часу проведення таких заходів.

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

Для реалізації місії та стратегічних завдань в ОДАБА створена система професійного розвитку (ПР) викладачів, яка 
регламентується наступними документами: «Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf ; «Порядок підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf ; 
«Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
ОДАБА» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf та «Положення щодо визначення рейтингу науково-
педагогічних працівників» https://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf ОДАБА надає всебічну 
інформаційну підтримку про професійні, наукові та просвітницькі заходи, які відбуваються в Україні і світі. Система 
сприяння професійному розвитку викладачів включає: фінансування відряджень на участь в конференціях, 
семінарах, конкурсах, олімпіадах, галузевих радах тощо; друк за кошт академії авторефератів при захистах 
дисертацій, друк монографій, підручників та посібників; преміювання НПП; надбавки за особливі досягнення, або 
напруженість в роботі; викладачі мають можливість поєднувати викладацьку діяльність з роботою в реальному 
секторі.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В академії заохочення викладачів за досягненнями у фаховій сфері регламентується наступними документами: 
Положення про преміювання працівників Одеської державної академії будівництва та архітектури
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf 
Положення про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 
http://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf. НПП подаються до нагородження державними нагородами, 
присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами та іншими видами морального 
і матеріального заохочення.
ОДАБА стимулює розвиток викладацької майстерності: на рівні кафедри щосеместрово планується організація 
взаємовідвідувань занять викладачів з обговоренням на засіданні кафедри; організовує відкриті лекції, майстер-
класи, тренінги за участю експертів у сфері професійної діяльності; підтримує викладання НПП лекцій в інших ЗВО 
та за програмами академічної мобільності; нагороджує подякою, почесною грамотою. Рівень викладацької 
майстерності береться до уваги конкурсною комісією ОДАБА при прийнятті рішення щодо продовження трудових 
відносин/зайняття вакантної посади НПП, в тому числі на основі результатів опитування студентів.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
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інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-
методичне забезпечення ОП «Землеустрій та кадастр» достатні для забезпечення досягнення визначених освітньою 
програмою цілей та ПРН. Документи про фінансову діяльність та інші документи нормативно-правової бази 
розміщені на сайті ОДАБА (http://odaba.edu.ua/academy/public-information). Освітня діяльність з підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти забезпечується матеріально-технічною базою ОДАБА і 
відповідає ліцензійним вимогам та вимогам провадження освітньої діяльності. ОДАБА має офіційний Web-сервер, 
доступ до Internet, точки доступу Wi-Fi. Здобувачі ОПП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів 
наукової бібліотеки Академії, де містяться навчально- методичні матеріали з ОК навчального плану 
(https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/electronic-catalog). Навчально-методичне забезпечення сприяє 
досягненню визначених ОПП цілей шляхом: забезпечення дисциплін методичним забезпеченням для курсових, 
розрахунково-графічних, практичних, лабораторних робіт та самостійної роботи; комп’ютерним та приладовим 
оснащенням; виданням навчальних посібників співробітниками кафедри. Освітня діяльність здобувачів ОПП 
забезпечується матеріально-технічною базою академії та кафедри "Геодезії та землеустрою" навчально-науковими 
лабораторіями. 

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?

ОДАБА забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів 
навчання та наукової діяльності в межах освітньої програми. Комп'ютери академії підключені до мережі Internet та 
забезпечується вільний доступ до Wi-Fi. На кафедрі Геодезії та землеустрою в освітньому процесі використовуються 
дві науково-дослідні лабораторії такі як: науково-дослідна лабораторія «Забезпечення геодезичного моніторингу в 
процесі будівництва та експлуатації будівель та споруд» і спеціалізована лабораторія «Геоінформаційні системи і 
технології», два комп’ютерні класи, які оснащені сучасними комп'ютерами, необхідним програмним забезпеченням. 
Студенти мають можливість для самостійної роботи на персональних комп’ютерах поза розкладом учбових занять. 
Бібліотека (https://odaba.edu.ua/library) академії має online доступ до баз даних (зокрема Scopus, Web of Science та 
інші). Доступ до цих ресурсів надається в електронному читальному залі бібліотеки та з будь-якого 
комп'ютеризованого місця академії. Для задоволення потреб та інтересів здобувачів ОП "Землеустрій та кадастр»" 
створено якісне середовище: студентський клуб, колективна радіостанція ОДАБА, відділ практики, спортивний 
комплекс ОДАБА. Організовані щорічні культурні заходи «Містер і Місіс ОДАБА», «Студентська осінь»; «День 
факультету», спортивно-розвиваюча гра «Бетономішалка»; поїздки в історичні центри України і курорти Карпат. За 
результатами опитування здобувачів освітнє середовище ОДАБА задовольняє їх потреби та інтереси більше ніж на 
80 %.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В Академії та на кафедрах для забезпечення освітнього середовища постійно діє комплекс заходів спрямованих на: 
забезпечення комфортних умов для проведення занять, проживання у гуртожитку, проходження практики, доступу 
до всіх навчальних матеріалів, надання консультативної допомоги, організація медичного догляду за станом 
здоров’я та ін. Проводиться опитування серед здобувачів вищої освіти щодо їх потреб та інтересів 
https://odaba.edu.ua/students/questionnaire. Освітнє середовище Академії є безпечним для життя і здоров’я. В 
академії працюють: відділ охорони праці, експлуатаційно-технічний відділ, відділ охорони. Постійно здійснюється 
технічних огляд та проводяться поточні ремонти приміщень. Соціальну підтримку студентів забезпечує первинна 
профспілкова організація здобувачів академії  та консультації психолога-консультанта С.В. Бикової 
https://odaba.edu.ua/postgraduate.   В академії прийнято Кодекс про академічну доброчесність, 
https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf стосунки з викладачами регулюються такими 
документами: «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій»: 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf , «Положення про 
запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією», 
«Антикорупційна програма»: https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf , 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf 

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?

В ОДАБА забезпечується освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів 
вищої освіти. Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf. В кожній групі є куратор, 
який здійснює первинну підтримку здобувачів з усього кола питань навчання в академії, допомогає та інформує їх. 
Безпосередньо організаційна підтримка забезпечується взаємовідносинами студентів з різними підрозділами 
Академії: Центр організації освітнього процесу https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/educational-part; 
навчально-методичний відділ  https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/methodological-department; відділ 
кадрів https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/human-resources-department; бухгалтерію 
https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/accounting-department.
Інформаційна підтримка відбувається через відділ інформаційного забезпечення https://odaba.edu.ua/departments-
and-organizations/department-of-information-support та сайт Академії http://odaba.edu.ua, де виділена окрема 
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рубрика «Студентам» https://odaba.edu.ua/students. Для консультативної підтримки студентів долучаються 
випускники https://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy, учасники науково-практичних семінарів в 
якості роботодавців під час організації ярмарку вакансій, тощо, де вони діляться власним досвідом роботи в галузі. 
Соціальна й психологічна підтримка студентів здійснюється через профспілковий комітет Академії 
https://odaba.edu.ua/academy/trade-union-committee та профком студентів та психологом-консультантом Биковою 
С.В. https://odaba.edu.ua/students https://odaba.edu.ua/postgraduate  https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-
students із залученням органів студентського самоврядування
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf, що 
забезпечує студентам інформаційну, соціальну, організаційну підтримку, захист їх прав та інтересів.
В Академії впроваджено централізовану систему анкетування та опитування через управління якістю надання 
послуг у галузі освіти, що регламентується відділом якості освіти. Спрямовано проводиться опитування студентів 
щодо дистанційного навчання https://odaba.edu.ua/students/questionnaire, освітню підготовку викладацької 
діяльності ОДАБА https://drive.google.com/file/d/15O4eKrkuKD0ja0BhHyJ7A9RWj9guoHO3/view?usp=sharing. За 
результатами опитування студенти позитивно оцінюють освітню підготовку в академії, а також рівень соціальної, 
організаційної (73,0%) та інформаційної підтримки (77,1%).  Це підтверджує належний рівень механізмів освітньої, 
соціальної, консультативної, організаційної та інформаційної підтримки студентів ОДАБА.

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)

Організація інклюзивного навчання в Академії здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України в 
10.07.2019 № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами у закладах вищої освіти». Академія створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з 
особливими освітніми потребами згідно положення «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на 
території Одеської державної академії будівництва та архітектури» https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf. 
На сайті академії розміщена детальна інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу (п.8 «Правил 
прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури 2021»). 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf Студенти, що мають дітей, мають можливість отримати додаткову допомогу від Первинної 
профспілкової організації студентів.

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?

Для усіх учасників освітнього процесу в ОДАБА є чітка і зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних 
ситуацій, які є доступними та яких дотримуються під час реалізації ОП. Механізм вирішення конфліктних ситуацій 
регулюється такими документами: Положення про врегулювання конфліктних ситуацій 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf, Положення про 
внутрішнє забезпечення якості освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf, Положення про 
організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf, Кодекс академічної 
доброчесності в ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf та ін. В ОДАБА передбачено 
реагування на випадки вчинення сексуальних домагань або дискримінації у відповідності до Положення про 
запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією в 
ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf.
У випадку, коли учасники освітнього процесу вважають, що до них в ОДАБА було здійснено дискримінацію чи 
сексуальні домагання, вони можуть подати скаргу до Постійно діючої комісії Вченої ради з виховної роботи, 
соціальних питань, оздоровлення і спорту.
На постійній основі в ОДАБА діє студентське самоврядування 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf. 
Основна функція якого - представлення студентів перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій. З 
метою повідомлення про порушення антикорупційного законодавства використовують наступні засоби, що 
передбачені Антикорупційною програмою https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf:
- телефон гарячої лінії безпосередньо ректору академії;
- «скринька довіри», яка розміщена в холах академії.
Керівник підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення фактів порушення 
антикорупційного законодавства посадовою особою ОДАБА, вживає такі заходи:
- ініціює в установленому порядку вжиття передбачених Антикорупційною програмою заходів контролю для 
дослідження виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення 
антикорупційного законодавства посадовою особою;
-ініціює перед ректором застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;
-накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб ОДАБА, що допустили порушення чи неналежне 
виконання вимог антикорупційного законодавства.
Випадків, що пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, під час реалізації ОП не було.
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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 та періодичного перегляду ОП в ОДАБА регулюються 
«Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та закриття освітніх програм» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf. Додатково процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх 
програм регулюються також такими документами: Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf та Положення про 
внутрішнє забезпечення якості освіти 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.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?

ОП розробляється робочою групою на чолі з гарантом, узгоджується з групою забезпечення, зі стейкхолдерами, 
розглядається НМК інститутів, Центром організації освітнього процесу Академії, проректором з НПР та 
затверджується Вченою радою Академії. Проект ОП оприлюднюється, для обговорення, на сайті академії не пізніше 
як за три місяці до початку вступної кампанії. Після обговорення ОП затверджується Вченою радою академії. 
Затверджена ОП оприлюднюється на сайті академії не пізніше як за місяць до початку вступної кампанії. ОП 
«Землеустрій та кадастр» схваленою Вченою радою Академії протокол №8 від 02.06.2021 р., розроблялась протягом 
2020-2021 рр. на заміну ОП «Землеустрій та кадастр» схваленої Вченою радою Академієї протокол № 11 від 
20.06.2020 р., внаслідок результатів опитування та пропозицій студентів, випускників, викладачів, роботодавців. 
Додатково НПП кафедри аналізує ринок праці, подібні ОП у провідних ЗВО, політики органів місцевого 
самоврядування та державної влади щодо розвитку земельних відносин, в т.ч. щодо реформування територіального 
устрою та розвитку громад. До ОП «Землеустрій та кадастр» були внесені корективи щодо змісту та переліку освітніх 
компонент, форм атестації здобувачів, було додано загальні та фахові компетенції, програмні результати навчання, 
що також враховують унікальність підготовки магістрів за ОП «Землеустрій та кадастр». Зокрема, змінено перелік 
обов’язкових дисциплін: до обов’язкових додано ОК2 «Нормативно правове регулювання у сфері геодезії та 
землеустрою». Розширено перелік вибіркових компонент: Управління природоохоронною діяльністю, Моніторинг 
навколишнього середовища урбанізованих територій, Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих 
ситуацій, Інфраструктура геопросторових даних, ГІС земельного кадастру, Сучасні геодезичні прилади та технології 
(протокол № 10 від 26.02.2021, протокол № 12 від 06.05.2021р.). З урахуванням пропозицій здобувачів освіти та 
стейкхолдерів було переглянуто зміст наступних ОК ОПП: «Економіка природокористування», «Законодавче 
забезпечення кадастру нерухомості», «Ринок та оцінка нерухомості», «ГІС в управлінні територіями», «Законодавче 
забезпечення кадастру нерухомості». Реорганізовано компетентності і програмні результати, актуалізовано ФК 
щодо використання обладнання та програмне забезпечення для збору та обробки геопросторових даних.
На кафедрі запроваджений постійний моніторинг актуальності ОП, який полягає у встановлені суспільної потреби в 
ОП та практичному застосуванні отриманих компетенцій випускниками. Критерії, за якими відбувається перегляд 
ОП, формуються як в результаті прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства, так і в результаті зворотного 
зв’язку із різними групами стейкхолдерів: роботодавцями, науково-педагогічними працівниками, здобувачами.

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

Здобувачі залучені до участі у діяльності Вчених рад інститутів, Вченої ради академії та органів студентського 
самоврядування. До процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості залучаються 
здобувачі вищої освіти шляхом проведення опитування (анкетування), безпосередньо особистого спілкування 
професорсько-викладацького складу кафедри із здобувачами, за допомогою профспілкового комітету студентів, 
проведення зустрічі провідних спеціалістів в галузі землеустрою та кадастру із здобувачами вищої освіти.
Отримана інформація в результаті опитувань обробляються, аналізується співробітниками відділу моніторингу та 
якості освіти, розглядається та обговорюється на засіданнях кафедри (протокол №10 від 26.02.2021р.). Всі 
результати співпраці враховуються при внесені змін, перегляді та формуванні освітньої програми, а саме освітніх 
компонент. З урахуванням пропозицій здобувачів освіти було переглянуто зміст ОК «Економіка 
природокористування», додано ВК «Інфраструктура геопросторових даних», «Геоматика в моніторингу довкілля та 
оцінці загрозливих ситуацій». 

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

Згідно Положення про студентське самоврядування Одеської державної академії будівництва та архітектури 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf 
ухваленого Конференцією студентів ОДАБА, органи студентського самоврядування мають право: – виносити 
пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; – сприяти навчальній, науковій та творчій діяльності 
студентів; – брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та 
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представниками адміністрації або студентами та викладачами; – спільно з відповідними структурними 
підрозділами академії сприяти забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та 
іншої допомоги студентам академії; – мають право бути представниками в колегіальних та робочих органах – 
вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітніх програм. Органи студентського самоврядування 
зобов’язані аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу і 
звертатися до адміністрації академії з пропозиціями щодо їх вирішення. Адміністрація ОДАБА, за поданням 
виконавчого органу студентського самоврядування, зобов’язана вчасно та у повному обсязі інформувати 
самоврядування ОДАБА про рішення, що стосуються безпосередньо студентів академії.

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

ОПП у вільному доступі знаходиться для ознайомлення на офіційному сайті академії 
https://odaba.edu.ua/upload/files/OP_GtZ_ZtK_M-21.pdf. Роботодавці приймають участь в атестації здобувачів вищої 
освіти шляхом роботи в екзаменаційних комісіях (Темний О.І.). Крім того, дієвою формою урахування інтересів 
роботодавців за ОП є щорічне проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій, семінарів, 
круглих столів, а також через асоціацію випускників. Пропозиції від роботодавців щодо оновлення ОП 
закріплюються резолюцією конференції чи рішенням круглого столу та передаються на розгляд й обговорення на 
засіданнях кафедри і в подальшому враховуються при перегляді та оновленні змісту ОП.
Рецензії, пропозиції та відгуки на ОП «Землеустрій та кадастр»,  програмні результати навчання надано такими 
організаціями: ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», ТОВ «Геоколсантінг», ТОВ 
«Архізем», МПП «Землеустрій», ФОП «Шушулков С.Д.».

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

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників в ОДАБА 
здійснюється відділом контрактного навчання та працевлаштування https://odaba.edu.ua/departments-and-
organizations/about-department-of-contract-training-and-employment
Одним з інструментів комунікації з випускниками є асоціація випускників ОДАБА. 
(https://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy). У соціальних мережах (Інстаграм) є сторінка кафедри, 
на яку підписані здобувачі та випускники за ОП. В Viber є група випускників, які діляться інформацією щодо свого 
кар’єрного шляху, а також наявних вакансій з працевлаштування. Відстежувати подальшу долю колишніх 
випускників допомагає опитування, що проводиться періодично кафедрою.

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?

Для виявлення недоліків в освітніх програмах та в організації освітнього процесу в Одеській державній академії 
будівництва та архітектури був створений відділ моніторингу та якості освіти в складі Центру організації освітнього 
процесу (згідно наказу «Про реорганізацію структурних підрозділів академії» № 161/од від 04.09.2018 р.). Система 
внутрішнього забезпечення якості освіти у академії є багаторівневою системою, тобто моніторинг здійснюється на 
рівні випускаючої кафедри, інституту та на академічному рівні. Завдяки цьому підходу та студентоцентрованності на 
ОПП вдається вирішувати такі питання як: надмірне навантаження студентів, змістовність освітніх компонентів 
ОПП, реалізація нових методів викладання, регулювання та перевірка досягнення програмних результатів 
навчання. У продовж існування ОПП були виявлені недоліки щодо структури і змісту навчального плану. Ці 
недоліки виправлені, було уточнено формулювання та обсяг деяких компетентностей і програмних результатів 
навчання. Відрегульовано тижневе навантаження здобувачів та кількість освітніх компонент. Внутрішня система 
забезпечення якості освіти в академії працює на всіх рівнях: кафедральному, інституційному (деканатському), 
академічному. Для інформованого прийняття рішень та підтримки системи внутрішнього забезпечення якості в 
Академії впроваджені процеси збору та аналізу інформації про освітні програми та іншу діяльність. З 21 жовтня 
2020 р. в академії проводиться опитування «Оцінювання курсу (Освітньої компоненти)» 
https://docs.google.com/forms/d/1AvbS7pH--GT-I9XFLQlEEAPqUxuFJF_lwWdBE1v61AA/viewform?
edit_requested=true.  Інформація щодо цього опитування була представлена відділом моніторингу та якості освіти на 
засіданні ректорату. Була проведена дискусія по результатам позитивних та негативних відгуків. Ці та багато інших 
подібних процедур (на всіх рівнях) свідчать про наявність в академії сталих процедур забезпечення якості освітнього 
процесу через студентоцентроване навчання та викладання. Студентоцентроване навчання і викладання відіграють 
важливу роль у стимулюванні мотивації студентів, їх самоаналізі та залученні до освітнього процесу. Це означає 
ретельне обговорення процесів розроблення та реалізації освітніх програм та оцінювання результатів навчання.

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?

ОП «Землеустрій та кадастр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти акредитується вперше.
Структура освітньої програми та навчальний план на 2021 рік змінені відповідно до вимог Закону України Про вищу 
освіту» та передбачають можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. Процедури та механізми 
вибору описані в Положенні про організацію вивчення вибіркових дисциплін
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https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf.
В академії розроблені Принципи формування навчальних та робочих навчальних планів освітнього рівня 
магістрhttps://odaba.edu.ua/upload/files/Printsipi_formuvannya_navchalnih_planiv.pdf які в повній мірі відповідають 
вимогам «Наказу МОН України від 26.01.2015 № 47». Перегляд ОП та формування навчального плану здійснені 
відповідно до цих принципів, а саме: – мінімальний обсяг навчальних дисциплін - 3 кредити; обсяг контактних 
занять на тиждень не перевищує 18 годин; – обсяг освітніх компонентів та їх трудомісткість розраховується 
відповідно до навчального навантаження студента та формування програмних результатів навчання; – кількість 
навчальних дисциплін на навчальний рік не перевищує 16, враховуючи практичну підготовку. Усунуті дублювання 
дисциплін за назвами та змістом.
Вдосконалена форма структурно-логічної схеми. Навчальні компоненти, що забезпечуюсь основний зміст фахової 
підготовки віднесені до обов’язкових. Розроблені силабуси. Оновлений зміст навчальних компонент. Перелік 
необхідних навчальних матеріалів та документів розміщений на сайті академії на сторінці ОП.

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

Внутрішнє забезпечення якості освіти реалізується з урахуванням якості підготовки здобувачів зокрема через 
забезпечення якості управлінських та академічних процесів, а саме: організаційного, методичного та матеріально 
технічного забезпечення освітнього процесу; викладання; змісту освітніх програм; навчання; відповідність 
випускників кваліфікаційним вимогам за фахом; здатність керівників різних ланок та підрозділів академії 
приймати управлінські рішення стосовно подальшого вдосконалення системи якості освіти ОДАБА. Залучення 
академічної спільноти відбувається зокрема через: взаємовідвідування занять викладачами ОДАБА; розробку, 
моніторинг та періодичний перегляд ОП, навчальних планів та змісту робочих програм дисциплін із залученням 
представників провідних кафедр за даною спеціальністю, співробітників наукових і навчальних закладів – 
партнерів з України та світу; участь представників підприємств в атестаційних комісіях по захисту кваліфікаційних 
робіт здобувачів; широке обговорення проектів ОП на засіданнях Вченої Ради ОДАБА із залученням всіх 
зацікавлених сторін академічної спільноти; оцінювання освітньої та науково-технічної діяльності кафедр інститутів 
з використанням підсистеми рейтингового оцінювання; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
у провідних наукових і навчальних закладах України та світу; забезпечення ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату при реалізації освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти. 

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

Структурним підрозділом ОДАБА, в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості 
освіти, є Центр організації освітнього процесу https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/educational-part, в 
який входять: 
- навчальний відділ (планування та організація освітнього процесу на навчальний рік, формування розкладу, 
розробка навчальних та робочих навчальних планів, розробка навчального навантаження; організація практичної 
підготовки здобувачів, формування екзаменаційних комісій; залучення фахівців-практиків до освітнього процесу, 
видача дипломів, інше); 
- навчально-методичний відділ (організування розробки та затвердження освітніх програм, аналіз і контроль 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; координування діяльності методичних комісій з 
контролю змісту освітнього процесу; інше);
- відділ моніторингу та  якості освіти (забезпечення ефективного функціонування внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти академії; контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу; організація 
систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять);
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_viddil_monitoringu_ta_yakosti_osviti.pdf 
– відділ ліцензування та акредитації. 
Навчально-дослідна частина забезпечує ефективне використання інтелектуального потенціалу та сучасних методів 
управління й організації науково-дослідної роботи студентів в академії.

9. Прозорість і публічність

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

Документи, що регулюють в ОДАБА права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу наступні: Статут ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf;
Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf;
-«Положенням про академічну мобільність» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf;
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій 
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf
«Кодекс академічної доброчесності в ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf;
«Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» 
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf та іншими 
документами.
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Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ОДАБА в 
розділі «Публічна інформація» https://odaba.edu.ua/academy/public-information . З даною інформацією здобувачі 
освіти мають можливість ознайомитися ще до вступу до ОДАБА. Обізнаність з ними учасників освітнього процесу 
гарантується участю викладачів, співробітників, студентів академії і роботодавців в обговоренні, прийнятті і 
затвердженні цих документів

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

https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion 

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

https://odaba.edu.ua/upload/files/OP_GtZ_ZtK_M-21.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОПП «Землеустрій та кадастр» реалізується у відповідності з Державною політикою розвитку освіти України, 
Державними загальнообов’язковими стандартами освіти України та Стратегією розвитку Одеської державної 
академії будівництва та архітектури. Зміст ОПП розроблено з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки і 
вимог виробництва.
Проведений самоаналіз свідчить, що розроблена ОПП базується на компетентністному підході, містить чітко 
визначені програмні результати навчання і узгоджена з вимогами Національної рамки кваліфікацій. 
ОП «Землеустрій та кадастр» має наступні сильні сторони:
- ОПП - динамічна програма, яка успішно розвивається в ОДАБА з врахуванням тенденцій розвитку галузі та 
дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців для підприємств, установ і організацій у сфері землеустрою та 
кадастру, геоінформаційних систем і технологій. 
- ОП відповідає предметній області спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за рахунок взаємодоповнюючого 
поєднання обов’язкових і вибіркових компонент, що забезпечують формування програмних результатів навчання за 
спеціальністю. 
- взаємодія зі стейкхолдерами дозволяє оновлювати ОП згідно вимог ринку праці, регіонального та галузевих 
аспектів;
- забезпеченість відповідності професорсько-викладацького складу кафедри кваліфікаційним вимогам, рівню і 
специфіці освітньої програми;
- направленість змісту ОП на формування практико-орієнтованої підготовки здобувачів;
-  співробітництво з роботодавцями в ході навчального процесу, анкетування роботодавців на виявлення їх думки 
про якість освітніх послуг, що дозволяє активно залучати їх до організації та провадження освітньої діяльності за ОП 
(рекомендації щодо необхідних компетентностей, знань, вмінь та навичок; надання в користування професійного 
обладнання; надання ліцензійного програмного забезпечення; здійснення практичної підготовки здобувачів);
- направленість процесів діяльності кафедри на підтримку і розвиток рівня якості освіти, про що свідчить визнання 
випускників ОП і якість їх професійної діяльності і кар’єрного росту.
Слабкими сторонами ОПП є:
- відсутність відповідного стандарту вищої освіти;
- недостатнє співробітництво у сфері спільних освітніх програм із зарубіжними ЗВО; 
- недостатньо реалізується можливість академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників ОП
- відсутність дуальної форми навчання на освітній програмі;
- недосконалий механізм врахування результатів навчання у неформальній освіті;
- недостатній рівень оновлення матеріально-технічної бази кафедри.

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

Перспективи розвитку ОПП є подолання її слабких сторін, а саме:
- продовжити роботу по оновленню матеріально-технічної бази за ОП;
- розглянути можливість формування спільних освітніх програм із зарубіжними закладами вищої освіти;
- залучати до проведення практичних занять досвідчених галузевих фахівців; 
- продовжити роботу по вдосконаленню сайту академії і формування контенту на англійській мові;
- залучення та збільшення контингенту студентів, підвищення привабливості ОПП;
- посилити програму підтримки обдарованих здобувачів і засобів по соціальній підтримці здобувачів;
- забезпечити доступність до актуальної інформації у сфері науково-методичних та фахових галузевих напрацювань 
професорсько-викладацького складу (персональні сторінки викладачів).
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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.
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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

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

курсова робота 
(проект)

Метод_вказ 
законод_забезп_кадас

тр нерухомості.pdf

PVr7XL1UBjSJ3Pf2bcHU
AxPPfM5IZVfUiHjvYYxgt

sI=

Забезпеченість дисципліни 100%. 
Спеціалізований кабінет (комп’ютерний 
клас) аудит. Ст. 609 Персональні 
комп’ютери - 6 од. Комп’ютери 
підключені до мережі Інтернет, 
оснащені 6 ліцензійними операційними 
системами та 5 прикладними 
програмними забезпеченнями: (ArcGis 
Pro, Digitals,). Мультимедійний кабінет 
підключений до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. BENQ 
Рік введення в експлуатацію 2019

Атестаційна робота підсумкова 
атестація

MР_ 
ГтЗ_Кваліфікаційна 

робота_М-21.pdf

rGRkJB34fUZNSDezd3+
WORnVwHhJa+TZZoCL

V741ABg=

Спеціалізований кабінет (комп’ютерний 
клас) аудит. Ст. 609 Персональні 
комп’ютери - 6 од. Комп’ютери 
підключені до мережі Інтернет, 
оснащені 6 ліцензійними операційними 
системами та 5 прикладними 
програмними забезпеченнями: (ArcGis 
Pro, Digitals,). Мультимедійний кабінет 
підключений до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. BENQ 
Рік введення в експлуатацію 2019

Практична підготовка практика МР_ГтЗ_Практична 
підготовка_М-21.pdf

+tiBJtCmC8rIcuvV7pzCP
/PMR6Uh0QCTtCLgTUM

FBJ4=

Матеріально-технічна база 
підприємства

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

навчальна 
дисципліна

syllabus_Ринок та 
оцінка нерухомості.pdf

10UvdFtiX2G1KisspnYGX
ERoItiH7fylHF4CWUAPy

EA=

Забезпеченість дисципліни 100%. 
Спеціалізований кабінет (комп’ютерний 
клас) аудит. Ст. 609 Персональні 
комп’ютери - 6 од. Комп’ютери 
підключені до мережі Інтернет, 
оснащені 6 ліцензійними операційними 
системами та 5 прикладними 
програмними забезпеченнями: (ArcGis 
Pro, Digitals,). Мультимедійний кабінет 
підключений до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. BENQ 
Рік введення в експлуатацію 2019

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

навчальна 
дисципліна

syllabus_ГІС в 
управлінні 

територіями.pdf

KLH9Cwh7iWPBnUAl6f/
k/NX03d243QNd20GdeY

MWYmE=

Забезпеченість дисципліни 100%. 
Спеціалізований кабінет (комп’ютерний 
клас) аудит. Ст. 609 Персональні 
комп’ютери - 6 од. Комп’ютери 
підключені до мережі Інтернет, 
оснащені 6 ліцензійними операційними 
системами та 5 прикладними 
програмними забезпеченнями: (ArcGis 
Pro, Digitals,). Мультимедійний кабінет 
підключений до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. BENQ 
Рік введення в експлуатацію 2019

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

курсова робота 
(проект)

MР_ ГтЗ_Управління 
земельними 

ресурсами_КР_М-21.pdf

kUv8Egu92dI3HKcj4aZh
5DwkUYmnn6C3fSNFNQ

zuXl4=

Забезпеченість дисципліни 100%. 
Комп’ютерний клас 2- ауд.СТ913: 
Персональні комп’ютери - 10 од.
MOEП РИМ2000 PATRIOT: Сeleron G1620 
2.7GHz; H61. D-Sub, DVI, audio, GbLAN; 2 
GB; 500 GB 7.2 K; ZTX 400W MT - 10 од. 
Рік введення в експлуатацію 2015
Комп’ютери підключені до мережі 
Інтернет, оснащені ліцензійними 
операційними системами та  
прикладними програмними 
забезпеченнями: (Microsoft Windows 7; 
Microsoft Office; ArcMap 10.3.1; ArcGIS; 
AutoCad 2017; ГИС 6; Digitals; Mapinfo 
Professional 6.0; Trimble Business Center).
Мультимедійний кабінет підключений 
до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. Epson 
та стаціонарний экран.
Рік введення в експлуатацію 2017.

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

навчальна 
дисципліна

syllabus_Законодавче 
забезпечення кадастру 

нерухомості.pdf

uwVqVVofRYRNito3oa9s
poHqVlIZDzU0FWp08jSS

3Ug=

Забезпеченість дисципліни 100%. 
Спеціалізований кабінет (комп’ютерний 
клас) аудит. Ст. 609 Персональні 



комп’ютери - 6 од. Комп’ютери 
підключені до мережі Інтернет, 
оснащені 6 ліцензійними операційними 
системами та 5 прикладними 
програмними забезпеченнями: (ArcGis 
Pro, Digitals,). Мультимедійний кабінет 
підключений до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. BENQ 
Рік введення в експлуатацію 2019

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

навчальна 
дисципліна

syllabus_Раціональне 
використання та 
охорона земель.pdf

bP9uKeBI/aztLCQ2KO19c
PacYU//IjFdWCSXkfG4c1

o=

Забезпеченість дисципліни 100 % 
Мультимедійний кабінет ауд. СТ. 911 
підключений до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. Epson 
EB-XO4 та стаціонарний екран. Рік 
введення в експлуатацію 2016

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

курсова робота 
(проект)

МР_ГтЗ_Кадастр 
природних 

ресурсів_КП_М-21.pdf

w/muAkUcAbloe5pX50Jl
Jw0LIqpHsPn7vWaUrCH

2JVY=

Забезпеченість дисципліни 100 %.  
Компьютерний клас 2- ауд.СТ913:
Персональні комп’ютери - 10 од.
MOEП РИМ2000 PATRIOT: Сeleron G1620 
2.7GHz; H61. D-Sub, DVI, audio, GbLAN; 2 
GB; 500 GB 7.2 K; ZTX 400W MT - 10 од. 
Рік введення в експлуатацію 2015
Комп’ютери підключені до мережі 
Інтернет, оснащені  ліцензійними 
операційними системами та  
прикладними програмними 
забезпеченнями: (Microsoft Windows 7; 
Microsoft Office; ArcMap 10.3.1; ArcGIS; 
AutoCad 2017; ГИС 6; Digitals; Mapinfo 
Professional 6.0; Trimble Business Center).
Мультимедійний кабінет підключений 
до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. Epson 
та стационарний экран.
Рік введення в експлуатацію 2017.

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

навчальна 
дисципліна

syllabus_Кадастр 
природних ресурсів.pdf

RrNWNu3WlJprZBdIGv+
sQpaG2MXxjq+gi3Alw7Q

9dfU=

Забезпеченість дисципліни 100 %. 
Комп'ютерний клас 2, ауд.СТ913.  
Персональні комп’ютери - 10 од.
MOEП РИМ2000 PATRIOT: Сeleron G1620 
2.7GHz; H61. D-Sub, DVI, audio, GbLAN; 2 
GB; 500 GB 7.2 K; ZTX 400W MT - 10 од. 
Рік введення в експлуатацію 2015
Комп’ютери підключені до мережі 
Інтернет, оснащені  ліцензійними 
операційними системами та  
прикладними програмними 
забезпеченнями: (Microsoft Windows 7; 
Microsoft Office; ArcMap 10.3.1; ArcGIS; 
AutoCad 2017; ГИС 6; Digitals; Mapinfo 
Professional 6.0; Trimble Business Center).
 Мультимедійний кабінет підключений 
до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. Epson 
та стационарний экран.
Рік введення в експлуатацію 2017.

ОК 3 Економіка 
природокористування

навчальна 
дисципліна

syllabus_Ekonomika_pri
rodokoristuvannya.pdf

HoEUVoOBpas177U3spx
niJL5V2QjJx6q0gH4PMw

htJo=

Забезпеченість дисципліни 100 % 
Мультимедійний кабінет ауд. СТ. 911 
підключений до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 
Мультимедійний проектор – 1 од. Epson 
EB-XO4 та стаціонарний екран. Рік 
введення в експлуатацію 2016.

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

навчальна 
дисципліна

syllabus_Normativno-
pravove_regulyuvannya
_u_sferi_geodezii_i_zem

leustroyu.pdf

g7Mdw4K/aUxjrbI3+h5r
+TDKsD2y4bEY7uDA/X7

7eI4=

не потребує

ОК1 Професійна та 
цивільна безпека

навчальна 
дисципліна

syllabus__Profesiyna_ta
_tsivilna_bezpeka.pdf

hQm4Bsa/8baSGgXDCGv
ehkU1AkxUoNjmldOeuxN

BSkM=

не потребує

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

навчальна 
дисципліна

syllabus_Управління 
земельними 

ресурсами.pdf

CsFhEh1OWyqbFRwL7W
A4UO81xjH/TWRVt+hkz

ymBxXY=

Забезпеченість дисципліни 100%. 
Комп’ютерний клас 2- ауд.СТ913: 
Персональні комп’ютери - 10 од.
MOEП РИМ2000 PATRIOT: Сeleron G1620 
2.7GHz; H61. D-Sub, DVI, audio, GbLAN; 2 
GB; 500 GB 7.2 K; ZTX 400W MT - 10 од. 
Рік введення в експлуатацію 2015
Комп’ютери підключені до мережі 
Інтернет, оснащені  ліцензійними 
операційними системами та  
прикладними програмними 
забезпеченнями: (Microsoft Windows 7; 
Microsoft Office; ArcMap 10.3.1; ArcGIS; 
AutoCad 2017; ГИС 6; Digitals; Mapinfo 
Professional 6.0; Trimble Business Center).
Мультимедійний кабінет підключений 
до мережі Інтернет та 
мультимедійного проектору. 



Мультимедійний проектор – 1 од. Epson 
та стационарний экран.
Рік введення в експлуатацію 2017.

 
* 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 

виклада
ча

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП        

Обґрунтування

24881 Стадніков 
Володимир 
Васильович

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
авіаційний 

інститут, рік 
закінчення: 1976, 

спеціальність:  
Виробництво 

літальних 
апаратів, Диплом 
магістра, Одеська 

державна академія 
будівництва та 

архітектури, рік 
закінчення: 2018, 
спеціальність: 193 

Геодезія та 
землеустрій, 

Диплом кандидата 
наук KД 056125, 

виданий 
03.04.1992, 

Атестат доцента 
ДЦ 005006, 

виданий 
06.12.1993

9 ОК 8. ГІС в 
управлінні 
територіями

1. к.т.н., 05.13.18 
«Геодезія», тема дисертації 
«Организация 
вычислительного процесса 
в проблемно-
ориентированных системах 
моделирования», доцент 
по кафедрі Прикладної 
математики та 
обчислювальної техніки, 
(КД № 056125), доцент 
кафедри прикладної 
математики та 
обчислювальної техніки, 
(ДЦ №005006);
2. 2021р. Підвищення 
кваліфікації в 
Криворізькому 
національному 
університеті, на кафедрі 
Геодезії, з 13.09.2021р. по 
08.11.2021р. за темою 
"Створення цифрових 
моделей місцевості за 
матеріалами дистанційного 
зондування", в обсязі 12 
кредитів ЄКТС, наказ про 
направлення №611/вк від 
13.09.2021р.                                                                     
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.38 Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.4,11,12,14,19,20;
Пункт 4:
1.Стадніков В.В., Колосюк 
А.А., Тарасенко Г.О.  
Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт  на тему: «Карти для 
ГІС» з дисципліни 
«Геоінформаційні системи 
в кадастрових системах» 
для студентів ОР «Магістр» 
спеціальності 193 «Геодезія 
та землеустрій» / ОДАБА, 
2016-52 с.
2.Стадніков В.В., Колосюк 
А.А., Тарасенко Г.О.  
Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт  на тему: «Дані для 
ГІС» з дисципліни 
«Геоінформаційні системи 
в управлінні територіями» 
для студентів ОР «Магістр» 
спеціальності 193 «Геодезія 
та землеустрій» / ОДАБА, 
2016-83 с.
3.Колосюк А.А., Стадніков 
В.В., Шушулков С.Д.  
Методичні вказівки до 
виконання дипломної 
роботи для студентів 
освітнього рівня 
«Бакалавр» спеціальності 
193 «Геодезія та 
землеустрій» / ОДАБА, 
2019-69 с.
4.Стадніков В.В. 
Шишкалова Н.Ю., 
Стаднікова Н.В. Методичні 
вказівки до практичних 
занять з дисципліни 
«Інженерна 
фотограмметрія» для 
студентів другого 



(магістерського) рівня 
галузі знань 19 
«Архітектура та 
будівництво» спеціальність 
193 «Геодезія та 
землеустрій» освітньо-
професійна програма 
«Геодезія»/ОДАБА, 2020 – 
69 с.
Пункт 11:
Науковий консультант 
Одеської філії Державного 
підприємства 
«Адміністрація морських 
портів України»  
(Адміністрація Одеського 
морського порту) 
починаючи з 2013 року по 
даний час з питань 
геоінформаційних 
технологій, 
фотограмметрії, 
інженерної геодезії.
Пункт 12:
1.Палеха Ю.М., Стадніков 
В.В., Колосюк А.А., Лиса 
О.В. Візуалізація 
основополагающх 
чинників нормативної 
грошової оцінки землі 
міста Одеса на 
картографічній основі з 
допомогою ARCGIS Esri. 
Геоінформаційні технології 
у територіальному 
управлінні: зб. матеріалів 
доп. учасн. III Міжнар. 
наук.-практ. конф., 15-16 
вер. 2016 р. Одеса: ОРІДУ 
НАДУ, 2016. С. 101-102.
2.Стадніков В.В. 
Геоінформаційна система 
морських портів України. 
Геоінформаційні технології 
у територіальному 
управлінні: зб. матеріалів 
доп. учасн. III Міжнар. 
наук.-практ. конф., 15-16 
вер. 2016 р. Одеса: ОРІДУ 
НАДУ, 2016. С. 144-145.
3.Стадніков В.В. 
Підготовка даних для ГІС 
промислових підприємств. 
Геоінформаційні технології 
у територіальному 
управлінні: зб. матеріалів 
доп. учасн. III Міжнар. 
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Методичні вказівки до 
виконання розрахунково-
графічної роботи 
навчальної компоненти 
«Методика і технологія 
розробки документації із 
землеустрою» на тему: 
«Розробка проекту 
землеустрою щодо 
агроландшафтної 
організації 
території».Одеса:ОДАБА, 
2020 34с.
6. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-графічної 
роботи навчальної 
компоненти «Економіка 
природокористування» 
.Одеса:ОДАБА, 2020 32с.
Пункт 8:



Відповідальний 
виконавець наукової теми 
кафедри «Науково-
методичні принципи 
організації використання 
та охорони земель на 
регіональному рівні (номер 
державної реєстрації 
0118U006759)
Пункт 12:
1.Калина Т.Є., Арзуманян 
Т. Ю., Константінова О.В. 
Розвиток зеленої 
інфраструктури міст// 
Матеріали ІІ науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
розвитку будівельного 
комплексу м. Одеси». 
Одеса: ОДАБА, 2018
2.Арзуманян Т.Ю., 
Ветренюк А.О., Єрмоленко 
Г.В. Консолідація земель-
основа сталого розвитку 
землекористування./ -  
матер. 3-ї Всеукр. наук. 
конф. «Геодезія, 
землеустрій, 
геоінформатика в 
Південному регіоні: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку» 
Одеса: ОДАБА, 2018.- 
с.106-109.
3.Арзуманян Т.Ю., 
Чуприна В.В., Хібовський 
А.С. Оцінка ефективності 
використання земель 
сільськогосподарського 
призначення./ Матер. 4-ї 
Всеукр.наук конф. 
«Геодезія, землеустрій, 
геоінформатика в 
Південному регіоні: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку» 
Одеса: ОДАБА, 2019, с.115-
119
4.Арзуманян Т.Ю., Койчева 
А.В., Штипуляк В.Р. 
Проблеми деградації, 
охорони і шляхи 
відновлення продуктивних 
земель./ Матер. 4-ї 
Всеукр.наук конф. 
«Геодезія, землеустрій, 
геоінформатика в 
Південному регіоні: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку» 
Одеса: ОДАБА, 2019, с.119-
122
5.Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д., Арзуманян Т. Ю. 
Рекреаційне 
землекористування 
міських агломерацій. Тези 
доповідей 76-ї науково-
технічної конференції 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва та 
архітектури. Одеса: 
ОДАБА, 21-22 травня 2020 
р. С. 99
6.Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Шушулков С.Д. 
Особливості використання 
земельних ресурсів та місце 
в них рекреаційних 
територій. Інноваційні 
технології у плануванні 
території. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Одеса:ОДАБА, 2020. С.49-
52.
7.Константінова О.В., 
Арзуманян Т.Ю., 
Колиханін С.П. Теоретичні 
аспекти використання 
земельно-ресурсного 
потенціалу 
природоохоронних 
територій. Технічні та 
економічні рішення з 



протидії глобальним 
викликам. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Кременчук-Одеса, 17-19 
вересня 2020 р. С.111-115.
Пункт 20:
1.17.08.1976-28.10.1977 
інженер відділу 
гідроспоруд та насосних 
станцій 
«Союздальгипрорис» 
(наказ №103-к від 
17.08.1976);
2.21.11.1977-03.09.1979 
інженер проектної групи 
меліоративного відділу 
«Дальгипроводхоз»  (наказ 
№161-к від 21.11.1977);
3.18.09.1979-19.03.1982 
інженер відділу меліорації 
«Одеське обласне 
виробниче управління 
меліорації і водного 
господарства (наказ №216 
від 17.09.1979);
4. 24.03.1982-21.09.1984 
завідувач ґрунтовим 
музеєм «Одеський 
державний 
сільськогосподарський 
інститут» (наказ №19 від 
29.03.1982).

11780 Колосюк 
Анатолій 
Анатолійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 

закінчення: 1992, 
спеціальність:  
Архітектура, 

Диплом кандидата 
наук ДK 011430, 

виданий 
28.03.2013, 

Атестат доцента 
12ДЦ 044262, 

виданий 
29.09.2015

8 ОК 9.  Ринок та 
оцінка 
нерухомості

1. к.е.н., 08.00.06, 
Економіка 
природокористування та 
охорони навколишнього 
середовища, (ДК 
№011430), тема дисертації 
«Організаційно-
економічний механізм 
управління 
сільськогосподарським 
землекористуванням у 
регіоні (за матеріалами 
Миколаївської та Одеської 
областей)», доцент по 
кафедрі Землеустрою та 
кадастру, (12ДЦ 
№044262);
2. підвищення кваліфікації 
2020р.:
2.1.Посвідчення про 
підвищення кваліфікації 
оцінювача з експертної 
оцінки земельних ділянок, 
серія МА №00269 від 
29.08.2020р., видане 
державної служби України 
з питань геодезії, 
картографії та кадастру 
сумісно із Миколаївським 
національним аграрним 
університетом.
2.2.Посвідчення про 
підвищення кваліфікації 
оцінювача, МФ № 51-ПК 
від 04.06.2020р., видане 
Фондом державного майна 
України сумісно з ТОВ 
“Інститут експертизи та 
управління власністю”
2.3.Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
інженера-
землевпорядника Серія АА 
“1287 від 10.12.2020р., 
видане Кваліфікаційною 
комісією Держгеокадастру 
України сумісно з 
Національним 
Університетом Біоресурсів і 
природокористування 
України
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.38 Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.3,4,12,14,19,20;
Пункт 3:
1. Геологія та 
геоморфологія: 
навчальний 
посібник”/Сульдін В.О., 



Соколов Ю.М., Колосюк 
А.А., Наконечний В.В./ 
Одеса: ОДАБА, 2016 – 182 
с.
2. Технічна документація з 
нормативної грошової 
оцінки земель поселень 
України: навчальний 
посібник./А.А.Колосюк. - 
Одеса: ОДАБА, 2019. – 125 
с.  ISBN 978-617-7195-81-7
Пункт 4:
1. Методичні вказівки з 
дисципліни 
“Містобудівний кадастр” 
до виконання курсового 
проекту на тему: 
“Розроблення проекту 
землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж 
населеного пункту” для 
студентів освітнього рівня 
“Бакалавр” спеціальності 
193 “Геодезія та 
землеустрій”/А.А.Колосюк/
Одеса: ОДАБА,  2018 – 55 с.
2. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
та розрахунково-графічної 
робіт з дисципліни „GPS 
технології” для студентів 
освітнього рівня “бакалавр” 
спеціальності 193 “Геодезія 
та землеустрій” / 
А.А.Колосюк. 
М.А.Коротких, 
С.П.Колиханін, 
С.Д.Шушулков/ Одеса: 
ОДАБА, 2018 – 40 с.
3. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт на тему: “Карти для 
ГІС” з дисципліни 
“Геоінформаційні системи 
в кадастрових системах” 
для студентів ОР «Магістр» 
спеціальності 193 “Геодезія 
та землеустрій” / 
В.В.Стадніков, 
А.А.Колосюк, 
А.О.Тарасенко/ Одеса: 
ОДАБА, 2016 – 53 с.
4. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт на тему: “Дані для 
ГІС” з дисципліни 
“Геоінформаційні системи 
в кадастрових системах” 
для студентів ОР «Магістр» 
спеціальності 193 “Геодезія 
та 
землеустрій”/В.В.Стадніков
, А.А. Колосюк 
,А.О.Тарасенко// Одеса: 
ОДАБА, 2016 – 84 с.
5. Методичні вказівки до 
виконання розрахунково – 
графічної роботи та 
лабораторних робіт з 
навчальної компоненти 
«Фотограмметрія та 
дистанційне зондування» 
Освітнього рівня 
«Бакалавр» Спеціальність 
193 «Геодезія та 
землеустрій»// Колосюк 
А.А, Короткіх М.А., 
Колиханін С.П., Шушулков 
С.Д.: Одеса:  ОДАБА, 2019 
р., 25 с.  
6. Методичні вказівки з 
дисципліни 
“Містобудівний кадастр” до 
виконання курсового 
проекту на тему: 
“Розроблення проекту 
знову строю щодо 
встановлення зміни меж 
населеного пункту” для 
студентів освітнього рівня 
бакалавр спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій// 
Колосюк А.А.: Одеса:  
ОДАБА, 2019 р., 41 с.
7. Методичні вказівки з 
навчальної компоненти 
“Державний земельний 



кадастр”  до проведення 
лабораторних робіт та 
розрахунково-графічної 
роботи для студентів 
освітнього рівня 
“Бакалавр” спеціальності 
193 "Геодезія та 
землеустрій”/Колосюк 
А.А., Стаднікова 
Н.В.//Одеса: ОДАБА, 2020 
– 40 с.
8. Методичні вказівки з 
навчальної компоненти 
“Впровадження проектів 
землеустрою”  до 
виконання розрахунково-
графічної роботина тему: 
“Розроблення проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки в межах 
населеного пункту” для 
студентів освітнього рівня 
“Бакалавр” спеціальності 
193 "Геодезія та 
землеустрій”/Колосюк 
А.А.,  Шушулков С.Д., 
Стаднікова Н.В.,//Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 79 с.
9. Методичні вказівки з 
навчальної компоненти 
“Методологія та методика 
наукових досліджень” до 
виконання розрахунково-
графічних робіт для 
студентів освітнього рівня 
“Магістр” спеціальності 193 
"Геодезія та землеустрій” 
за освітніми програмами 
“Геодезія і “Землеустрій та 
кадастр”//Колосюк А.А., 
Соколов Ю.М., Третенков 
В.М., Короткіх 
М.А.//Одеса: ОДАБА, 2020 
– 38 с.
10. Методичні вказівки 
роботи із навчальної 
компоненти «Ринок і 
оцінка нерухомості» до 
виконання розрахунково – 
графічної роботи на тему 
“Експертна грошова оцінка 
земельної ділянки 
несільськогосподарського 
призначення” для 
студентів освітнього рівня 
«Магістр» Спеціальність 
193 «Геодезія та 
землеустрій», освітня 
програма «Землеустрій та 
кадастр» // Колосюк А. А, 
Стаднікова Н.В. //Одеса: 
ОДАБА, 2020 р., 92 с.
11. Методичні вказівки до 
виконання дипломної 
роботи для студентів 
освітнього рівня 
«Бакалавр» спеціальності 
193 «Геодезія та 
землеустрій» // Колосюк А. 
А, Стадніков В.В., 
Шушулков С.Д.: Одеса: 
ОДАБА, 2020 р., 68 с.
12. Методичні вказівки з 
навчальної дисципліни 
«Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості» до виконання 
практичних занять та 
розрахунково-графічної 
робти для студентів 
другого (магістерського) 
рівня спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій»//Колосюк 
А.А., Константинова О.В.: 
Одеса:  ОДАБА, 2020 р., 35 
с.  
Пункт 12:
1. Палеха Ю.М., Стадніков 
В.В., Колосюк А.А., Лиса 
О.В. Візуалізація 
основополагающх 
чинників нормативної 
грошової оцінки землі 
міста Одеса на 
картографічній основі з 



допомогою ARCGIS Esri. 
Геоінформаційні технології 
у територіальному 
управлінні: зб. матеріалів 
доп. учасн. III Міжнар. 
наук.-практ. конф., 15-16 
вер. 2016 р. Одеса: ОРІДУ 
НАДУ, 2016. С. 101-102.
2. Ріпенко А.І., Колосюк 
А.А. Експертизи з питань 
відповідності технічної 
документації зі 
встановлення 
(відновлення) меж 
земельних ділянок 
садибної забудови у містах 
організаційно-правові 
проблеми/ теорія та 
практика судової 
експертизи і 
криміналістики: збірник 
наукових  праць. 
Вип.17/ред.кол.: О.М. 
Клюєв, В.Ю. Шепитько та 
ін. - Харків: Право, 2017. - 
512 с.: С. 290-297
3. Колосюк А.А., Шевчук 
Л.В. ARCGIS ESRI - 
інструмент та визначення 
ринкової вартості 
нерухомості містах при 
проведені судових 
експертиз/ Вісник ОНДІСЕ 
№1, Одеса, 2017 – С. 41 -47.
4. Колосюк А.А., Шевчук 
Л.В. ARCGIS ESRI - 
зручний інструмент аналізу 
ринкової вартості 
урбанізованих 
територій//Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Геоінформаційні 
технології  у 
територіальному 
управлінні та експертних 
дослідженнях: правові 
організації, технічні 
проблеми” 4-6 жовтня 2017 
р. - Льввів: видавництво 
Львівської політехніки, 
2017.  С.197-202.
5. Колосюк А.А., Маломен 
А.А. Ландшафтне 
планування в 
Україні/Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції “Геодезія і 
землеустрій в Південному 
регіоні: сучасний стан та 
перспективи розвитку”, 
Одеса: ОДАБА, 2017 –  
С.168-173;
6. Колосюк А.А., Усатюк 
А.Ю. Проблематика 
встановленя (відновлення) 
меж земельних ділянок в 
містах/Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції “Геодезія і 
землеустрій в Південному 
регіоні: сучасний стан та 
перспективи розвитку”, 
Одеса: ОДАБА, 2017 – 
С.173-177
7. Колосюк А.А. Вади 
збалансованого розвитку і 
фізичної організації 
територіального простору 
міст України/Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
“Цілі сталого розвитку 
третього тисячоліття: 
виклики для університетів 
наук про життя”, НУБІП, 
Київ, 2018  – Т.1 С.150-152
8. Колосюк А.А. 
Капіталізація земельної 
ренти/Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
“Теоретичні та практичні 
аспекти формування й 
розвитку ринку земель 
сільськогосподарського 
призначення”, ДНВЗ 



ХДАУ, Херсон, 2018 – С.33-
38
9. Колосюк А.А., Скалка 
Н.Ю. Аналіз наслідків 
правової незабезпеченості 
просторового/регіональног
о розвитку урбанізованого 
простору 
України/Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції “Геодезія і 
землеустрій   в Південному 
регіоні: сучасний стан та 
перспективи розвитку”, 
Одеса: ОДАБА, 2018 – 
С.125-132
10. Колосюк А.А., 
Побережнюк П.А. Аналіз 
відповідності політики 
сприйняття, організації та 
регулювання 
просторового/регіональног
о розвитку України нормам 
європейських 
демократичних 
інститутів/Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції “Геодезія і 
землеустрій   в Південному 
регіоні: сучасний стан та 
перспективи розвитку”, 
Одеса: ОДАБА, 2018 – 
С.132-137
11. Колосюк А.А., Огляд 
новітніх етапів еколого-
економічної стабілізації 
європростору/ збірник 
наукових праць ІІІ 
Міжнародної науково 
практичної 
конференції/Голова 
редкол. проф. Д.В.Лико [та 
інш.] – Рівне: видавець 
О.Зень, 2018 – 416 с. ISBN 
978-617-601-262-7 – С.216-
220.
12. Мартин А.Г., Колосюк 
А.А. Стратегія “Європа-
2020”, як механізм 
реалізації територіальними 
громадами концепції 
сталого розвитку 
континенту/Збірник праць 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
“Вплив біоекономіки на 
просторовий розвиток 
території”, НУБІП, Київ, 14-
15 вересня 2018  – 266 с – 
С.204-206.
13. Колосюк А.А. 
Економіко-правові основи 
конфлікту методології 
нормативного грошового 
оцінювання забудованих 
земель України/Збірник 
праць Міжнародної 
Науково-практичної 
конференції (НУБІП, Київ, 
8-9 листопада 2018 р.) - К., 
ДП  “Компринт”, 2018  – 86 
с – С.14-18.
14. Колосюк А.А. 
Мінливості оціночної 
сцени у оподаткуванні 
нерухомості в 
Україні/Наукове видання 
Проблеми регулювання 
земельного ринку в 
Україні: інституциональні, 
економічні, 
екологічні/Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(ДЗ ДЕА ПОтУ Мінекології 
та природних ресурсів 
України, Київ, 25-26 
червня 2019 р) 2019  – 146 с 
– С.110-114.
15. Колосюк 
А.А./“Історичні 
дослідження у питаннях 
оцінювання 
сільськогосподарської 
нерухомості українських 
селян для цілей 
оподаткування наприкінці 



ХІХ-початку ХХ 
століть/Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
ДНВЗ ХДАУ, Херсон, 2019 
– 320 с С.242-245.
16. Колосюк А.А., Пєсков 
І.В., Остащук 
О.О./Організаційно 
правові влади українського 
законодавства у питаннях 
вирішення можливих 
конфліктів/Науково-
практичне видання Вісник 
ОНДІСЕ, випуск 5 – Одеса, 
2019. С.75-85 – 348 с., ISSN 
2522-9656.
17. Колосюк А.А., Пєсков 
І.В./Ризики збільшення 
судових земельно-
технічних експертиз та 
експертиз з питань 
землеустрою із введенням 
в ринковий обіг земель 
сільськогосподарського 
призначення, жливих 
конфліктів/Науково-
практичне видання Вісник 
ОНДІСЕ, випуск 6 – Одеса, 
2019 – С.42-45 – 245 с. ISSN 
2522-9656.
18. Ковров А.В., Стадніков 
В.В., Колосюк А.А. 
Актуальні проблеми 
підготовки спеціалістів з 
геоінформаційних 
технологій. Управління 
якістю підготовки фахівців: 
зб. матеріалів XXV 
міжнародної науково-
методичної  конференції, 
Одеса: ОДАБА, 2020. С. 26-
28.
19. Стадніков В.В., Колосюк 
А.А. Завдання підготовки 
спеціалістів з 
геоінформаційних 
технологій. «Геодезія, 
картографія, землеустрій, 
кадастр: наукові 
дослідження та практичні 
вишукування». зб. 
матеріалів Всеукр. наук.-
практ. Інтер.-конф. Умань: 
Уманський національний 
університет садівництва. 
2020. С. 49-50. ISBN 978-
966-304-353-1
20. Стадніков В.В., 
Колосюк А.А. Основні 
принципи стратегії 
розробки регіональної 
автоматизованої системи 
містобудівного кадастру.  
Економіка та управління: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: зб. 
матеріалів V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції фахівців, 
магістрантів, аспірантів та 
науковців.-Одеса: ОДАБА.-
2020. С. 24-30.
21. Стадніков В.В., Колосюк 
А.А., Стаднікова Н.В. 
Підготовки кваліфікованих 
кадрів по 
геоінформаційних 
технологіях. Технічні та 
економічні рішення з 
протидії глобальним 
викликам: зб. матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
(Кременчук, Одеса, 17-20 
вересня 2020 р.). 
Кременчук: 2020. С. 183-
186.
22. Колосюк А.А., 
Стадніков В.В. Порівняльні 
показники капіталізації 
земельної ренти земель 
сільськогосподарського 
призначення південних 
регіонів України (кінець ІІ 
- початок ІІІ тисячоліть): 
зб. матеріалів ІІІ 



міжнародної науково-
практичної конференції 
“Вплив кліматичних змін 
на просторовий розвиток 
територій землі: наслідки 
та шляхи вирішення/ 
ДНВЗ ХДАУ, Херсон, 2020 
– С.135-137  
23. Колосюк А.А., Пєсков 
І.В./Проблеми 
землеустрою об'єднаних 
територіальних громад/IV 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
“Управління та 
раціональне використання 
земельних ресурсів в 
новостворених 
територіальних громадах: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення – Херсон: 
ХДАУ, 2020. С.305-306.
24. Крупіца Д.О., Колосюк 
А.А./ визначення ринкової 
вартості 
сільськогосподарських 
земель при проведенні 
судове експертизи умовах 
нестачі вихідної 
інформації/Інноваційні 
технології у планування 
територій: матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції – 
Одеса: ОДАБА, 2020. – 
С.63- 65.
25. Хоржан О.К., Бузу О.В., 
Колосюк 
А.А./Сравнительная 
характеристика 
стоимостных рыночных 
показателей земель 
сельхоз нельзя истинного 
значения Молдовы южных 
регионов 
Украины/Інноваційні 
технології у планування 
територій: матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції – 
Одеса: ОДАБА, 2020. – 
С.93-96.
Пункт 14:
1. Призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), студента Родікова 
Т.Г.
2. Призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), студента Шевчук 
Л.В.
3. Призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), студента Петренко 
М.В.
4. Участь у Всеукраїнській 
студентській науково-
практичній конференції 
“Актуальні питання 
використання та охорони 
земельних ресурсів”, 2021 
р., Царелунг К.В.
Пункт 19:
1. Член Громадьскої 
організації “АСОЦІАЦІЯ 
ФАХІВЦІВ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
УКРАЇНИ”
2. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
“ВСЕУКРАЇНСЬКА 
СПІЛКА ЕКСПЕРТІВ 
ОЦІНЮВАЧІВ”
3. Голова Одеського 
відділення Громадської 
організації 
“ВСЕУКРАЇНСЬКА 
СПІЛКА ОЦІНЮВАЧІВ 



ЗЕМЛІ”
4. Член громадської спілки 
“Українське товариство 
геодезії і картографії”
Пункт 20:
1. з 1995 по 1996 рр. 
працював головним 
спеціалістом відділу 
земельних ресурсів та 
земельних реформ 
Одеського міськвиконкому
2. з 1996 по 1997 року 
працював в УЗР Одеського 
міськвиконкому на посадах 
головного спеціаліста, 
начальника відділу 
земельного кадастру, 
заступника начальника 
управління
3. з 1997 по 1998 рр. 
працював начальником 
міського земельно-
кадастрового бюро 
Одеського міськвиконкому
4. з 1997 по 2000 рр. 
працював в ОМЗКБ 
Одеського міськвиконкому 
(реорганізованого 
у 1999 р. в ОМЗКБ при УЗР 
Одеській міській раді) на 
посадах заступника 
начальника бюро та 
начальника 
землевпорядного відділу. У 
2000 році отримав 
сертифікат з оцінки земель 
та майна
5. з 2003 по 2006 рр. 
працював Заступником 
начальника Одеського 
міського управління 
земельних ресурсів 
Держкомзему України
6. у 2006 р. працював на 
посадах в. о. начальника 
Одеського міського 
управління та начальника 
відділу контролю якості 
Одеської регіональної філії 
ЦДЗК при Держкомземі 
України
7. у 2007 р. працював на 
посаді інженера-
землевпорядника ТОВ 
„Центр земельно-
кадастрового сервісу”
8. у 2009 – 2010 рр. 
працював на посаді 
Головного інженера 
проекту та заступника 
директора з економіки та 
менеджменту Державного 
підприємства «Одеський 
інститут землеустрою»
9. у 2010 – 2012 рр. 
працював на посаді 
директора Державного 
підприємства 
«Миколаївський інститут 
землеустрою», м. Миколаїв
10. у 2012 – 2013 рр. 
працював на посаді 
начальника Управління 
ринку та оцінки земель 
центрального апарату 
Держземагентства України, 
м. Київ
11. у 2016 – 2018 рр. 
працював в Одеському 
науково-дослідному 
інституті судових експертиз 
Міністерства юстиції 
України заступником 
директора з експертної 
роботи
12. у 2018 – 2019 рр. 
працював науковим 
консультантом з інновації, 
експертизи та оцінки в ТОВ 
«Геоконсалтинг», м.Одеса

221410 Калина Тетяна 
Євгеніївна

Професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

університет імені І. 
І. Мечникова, рік 

18 ОК 5. Раціональне 
використання та 
охорона земель

1.Д.ек.н.,051 «Економіка» 
(08.00.06 «Економіка 
природокористування та 
охорони навколишнього 
середовища»), (ДД № 
002043),тема дисертації: 



закінчення: 2000, 
спеціальність: 

010103 Географія, 
Диплом доктора 
наук ДД 002043, 

виданий 
31.05.2013, 

Диплом кандидата 
наук ДK 045299, 

виданий 
12.03.2008, 

Атестат доцента 
12ДЦ 026523, 

виданий 
20.01.2011, Атестат 

професора AП 
001071, виданий 

20.06.2019

«Економіко-
інституціональні засади 
використання земельних 
ресурсів міських 
агломерацій», професор 
кафедри Землеустрою та 
кадастру,
(АП №001071);
2.стажування 2018р 
Науково-виробниче 
підприємство ТОВ "Високі 
технології", з 29.03.2018р. 
по 30.04.2018р., тема 
"Сучасні ГІС-технології в 
землеустрої та кадастрі", 
довідка № 2018-К-02 від 
03.05.2018 р., довідка № 
2018-К-02 від 03.05.2018 
р., наказ про направлення 
№188/вк від 08.03.2018р.; 
наказ про проходження 
№668/вк від 09.10.18р.
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.38 Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,6,7,8,9,12,14;
Пункт 1:
1. Зінченко Т., 
Константінова О., 
Арзуманян Т. Особливості 
використання 
відновлювальних 
стратегічних природних 
ресурсів у контексті 
принципів сталого 
розвитку. Вісник 
Львівського національного 
аграрного університету: 
економіка АПК. Львів, 
2016. № 23(2). С. 73–79. 
УДК 331.13
2. Nitsenko, V.; Nyenno, I.; 
Kryukova, I.; Kalyna, T.; 
Plotnikova, M. 2017. 
Business model for a sea 
commercial port as a way to 
reach sustainable 
development goals, Journal 
of Security and Sustainability 
Issues 7(1): С. 155-166. 
(Scopus); ISSN 2029-7017 
print/ISSN 2029-7025
3. Крюкова І.О., Калина 
Т.Є., Пантелеєв В.П., 
Мінакова С.М. Експортний 
потенціал аграрного 
сектора України в умовах 
конкурентного 
середовища/ Фінансово 
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики.  2018. Випуск 
3(26)/2018. С.197-207(Web 
of Science Core Collection)
4. Kryukova I.O., KalynaT.Y. 
Burdeina N.M., Romashko 
O.M. Managing the financial 
state of oil & gas sector 
enterprises /Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики; Том 1, № 28 
(2019). С. 158-17 (Web of 
Science Core Collection)
5. Stupen M., Kalyna T., 
Taratula R., Konstantinova 
O. Land and resource 
potential of protected areas 
of Ukraine in the context of 
the implementation of 
sustainable development 
strategy /Scientific Papers 
Series Management, 
Economic Engineering in 
Agriculture and Rural 
Development. Vol. 19, Issue 
3, 2019. P. 549-556 (Web of 
Science Core Collection) 
PRINT ISSN 2284-7995
6. Калина Т.Є., 
Константінова О.В., 
Арзуманян Т. Ю. Розвиток 
туристично-рекреаційної 
діяльності на 
природоохоронних 



територіях /Актуальні 
проблеми інноваційної 
економіки. Харків: 
Харківський національний 
технічний університет 
сільського господарства ім. 
П. Василенка, 2017. № 3. С. 
39-45
7. Калина Т.Є., 
Константінова О.В. 
Фінансове забезпечення 
розвитку 
природоохоронних 
територій. Актуальні 
проблеми інноваційної 
економіки. 2017. № 4. С. 
32-39
8. Крюкова И.А., 
Замлинский В.А., Калина 
Т.Е. Аграрный потенциал 
Украины в контексте 
экономического 
сотрудничества с Канадой: 
современное состояние и 
перспективы наращивания 
/ Экономика АПК, 2018. - 
№ 9 – С. 46-56
9. Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д. Еколого-економічні 
аспекти викорис-тання 
земельно-ресурсного 
потенціалу рекреаційних 
територій міських 
агломерацій. Вісник 
Харківського 
національного аграрного 
університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія 
«Економічні науки». 2019. 
№4. Т.2. С. 199-209
10. Калина Т. Є., 
Шушулков С. Д., 
Арзуманян Т. Ю. 
Земельно-ресурсний 
потенціал і його роль у 
сталому розвитку регіону. 
Вісник Сумського 
національного аграрного 
університету. Серія 
«Економіка і 
менеджмент». 2019. Вип. 4 
(82). 2019. С. 78-82
11. Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д. Соціально-економічні 
засади розвитку 
землекористування 
міських агломерацій з 
позицій стратегічного 
концепту сталого розвитку. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вер¬надського. Серія 
«Економіка і управління». 
2020. Том 31 (70). №2. Ч.2. 
С.84-89
12. Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д. Рекреаційне 
землекористування 
урбанізованих територій. 
Науково-виробничий 
журнал «Бізнес-
Навігатор». 2020. Випуск 2 
(58). С. 59-64
Пункт 3:
1. Зінченко Т.Є., Таратула 
Р.Б., Ступень Р.М. 
Земельно-ресурсний 
потенціал рекреаційних 
територій: монографія. 
Луцьк: Надстир ҆я, 2016. 216 
с.
2. Калина Т.Є,, Ступень 
Н.М., Константінова О.В., 
Арзуманян Т.Ю., 
Шушулков С.Д. 
Особливості використання 
земельно-ресурсного 
потенціалу 
природоохоронних 
територій в контексті 
парадигми сталого 
розвитку: монографія. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 227с.
Пункт 4:
1. Калина Т.Є., Арзуманян 



Т.Ю. Методичні вказівки 
до виконання магістерської 
роботи для студентів 
спеціальності 193 «Геодезія 
та землеустрій».- Одеса, 
ОДАБА, 2018.62с.
2. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки з 
дисципліни «Раціональне 
використання та охорона 
земель» для виконання 
розрахунково-графічної 
роботи.- Одеса, 
ОДАБА,2018.48с.
3. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Константінова О.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни «Організація 
робіт у сфері землеустрою» 
для виконання 
розрахунково-графічної 
роботи. Одеса, 
ОДАБА,2019.24с.
4. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Константінова О.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Землевпорядне 
проектування» для 
виконання курсового 
проекту. Одеса, 
ОДАБА,2019.36с.
5. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Шушулков С.Д. 
Методичні вказівки до 
виконання розрахунково-
графічної роботи 
навчальної компоненти 
«Методика і технологія 
розробки документації із 
землеустрою» на тему: 
«Розробка проекту 
землеустрою щодо 
агроландшафтної 
організації 
території».Одеса:ОДАБА, 
2020 34с.
6. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-графічної 
роботи навчальної 
компоненти «Економіка 
природокористування» 
.Одеса:ОДАБА, 2020 32с.
Пункт 6:
1. Константінова Олена 
Вікторівна. Тема  
кандидатської 
дисертаційної роботи: 
«Еколого-економічні 
засади використання 
земельно-ресурсного 
потенціалу 
природоохоронних 
територій». ДК №053422 
від 15.10.2019
2. Шушулков Стоян 
Дмитрович. Тема 
кандидатської дисертації: 
«Еколого-економічні 
засади рекреаційного 
землекористування 
урбанізованих територій» 
ДК №059607 від 15.04.2021 
р.
Пункт 7:
1. Член спеціалізованої 
вченої ради  Д 36.814.02, з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) 
економічних наук за 
спеціальностями
- 08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності);
- 08.00.06 – економіка 
природокористування та 
охорони навколишнього 
середовища.
Створена наказом МОН 
України від 24 жовтня 2017 



року №1413.
Термін дії – до 24.10. 2020 
р.,  продовжено до 31.12. 
2021 р
2. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи на 
здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук 
МАТВЄЄВА Павла 
Миколайовича на тему 
«Механізми економічного 
відтворення ресурсного 
потенціалу аграрних 
підприємств: теорія, 
методологія, практика»
Пункт 8:
1. Керівник наукової теми 
кафедри «Науково-
методичні принципи 
організації використання 
та охорони земель на 
регіональному рівні (номер 
державної реєстрації 
0118U006759)
2. Член редколегії 
наукового журналу 
«Аграрна економіка» 
Журнал включено до 
переліку наукових фахових 
видань України, в яких 
можуть публікуватися 
результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук з 
економіки (Бюлетень ВАК 
України, 2011 р., № 4, с. 2; 
Постанова Президії ВАК 
України від 23.02.2011 р. № 
1-05/2). Віднесений до 
категорії "Б" у Переліку 
наукових фахових видань 
України (Наказ 
Міністерства освіти і науки 
України від 17.03.2020 р. 
№ 409)
Пункт 9:
1.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі члена експертної 
комісії у Кременчуцькому 
національному 
університеті ім. 
Остроградського  (наказ 
МОН №2810-л від 07.12.18)
2.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі голови експертної 
комісії у Чернігівському 
національному 
технологічному 
університеті (наказ МОН 
№1279 а від 22.11.2018р.)
3.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі члена експертної 
комісії у Державному 
вищому навчальному 
закладі «Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури» (наказ № 
2159-л від 28.11.2018 р)
4.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі члена експертної 
комісії у Відокремленому 
структурному підрозділі 
«Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету будівництва 
та архітектури» (наказ № 
25л від 09.01.2019р.)
5.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі голови експертної 
комісії у ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж 
нафти і газу» (наказ МОН 
№549-л від15.05.2019)
6.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Геоінформаційні системи 
і технології», другого 
(магістерського) рівня ВО у 



Київському національному 
університеті ім. Тараса 
Шевченка з 16-18 грудня 
2019 р. згідно наказу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти № 265Е
7.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Геодезія та землеустрій» 
першого рівня ВО у 
Відокремленому 
структурному підрозділі 
Рівненський коледж 
Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України згідно наказу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти 586Е від 31.03.2020 
р
8.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Геодезія та землеустрій» 
за третім рівнем вищої 
освіти у Національному 
університеті «Львівська 
політехніка» згідно наказу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти № 1276 Е від 
11.09.2020р та внесених 
змін №1759 від 10.11.2020р.
9.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Геодезія та землеустрій» 
за третім рівнем вищої 
освіти у Київському 
національному 
університеті будівництва та 
архітектури згідно наказу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти № 1305 Е від 
14.06.2021 р
10.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Землеустрій та кадастр» 
за другим рівнем вищої 
освіти у Чорноморському 
національному 
університеті ім. Петра 1697 
Е від 27.09.2021 р.
Пункт 12:
1.Калина Т.Є., Арзуманян 
Т. Ю., Константінова О.В. 
Розвиток зеленої 
інфраструктури міст// 
Матеріали ІІ науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
розвитку будівельного 
комплексу м. Одеси». 
Одеса: ОДАБА, 2018 
2.Калина Т.Є., 
Константінова О.В. 
Землевпорядна освіта і 
наука в контексті реалізації 
цілей сталого розвитку 
Матеріали ХХІІІ 
міжнародній науково-
практ конф «Управління 
якістю підготовки 
фахівців» Одеса: ОДАБА, 
2018 
3.Калина Т.Є., 
Константінова  О.В., 
Крюкова І.О. Рекреаційна 
діяльність в межах 
природоохоронних 
територій України /II 
International scientific 
conference Economy and 
Society: a Modern Vectors of 
Development, Part I. Leipzig, 
Germany: Baltija Publishing. 
April 27, 2018.  Р.43-45
4.Шушулков С.Д., Калина 
Т.Є. Особливості 
використання земельних 
ресурсів в урбанізованому 
просторі //Topical issues of 



the development of modern 
science. Abstracts of the 7th 
International scientific and 
practical conference. 
Publishing House 
«ACCENT». Sofia, Bulgaria. 
2020. Pp. 493-497
5.Калина Т.Є., Шушулков 
С.Д. 
Конкурентоспроможність 
туристичної діяльності в 
сучасних ринкових умовах 
//Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий та 
управлінський аспекти. 
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції. 18-
20 березня 2020 р. С.188-
189
6.Калина Т.Є., 
Константінова О.В., 
Шушулков С.Д. 
Фінансування 
природоохоронних 
територій// Національні і 
світові тенденції розвитку 
обліку, оподаткування та 
контролю. Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(присвяченої 60-річчю 
кафедри обліку і 
оподаткування ОДАУ) 21 
травня 2020 р. ОДАУ: 
«ВМВ ПРИНТ», 2020 
Одеса с.176-179
7.Калина Т.Є., Шушулков 
С.Д. Теоретичні засади 
формування стратегії 
розвитку туристично-
рекреаційної діяльності// 
Національні і світові 
тенденції розвитку обліку, 
оподаткування та 
контролю. Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(присвяченої 60-річчю 
кафедри обліку і 
оподаткування ОДАУ) 21 
травня 2020 р. ОДАУ: 
«ВМВ ПРИНТ», 2020 
Одеса с.с.179-181
8.Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д., Арзуманян Т. Ю. 
Рекреаційне 
землекористування 
міських агломерацій. Тези 
доповідей 76-ї науково-
технічної конференції 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва та 
архітектури. Одеса: 
ОДАБА, 21-22 травня 2020 
р. С. 99
9.Калина Т.Є., Шушулков 
С.Д. Особливості 
функціонування 
урбанізованих територій у 
контексті парадигми 
сталого розвитку. Технічні 
та економічні рішення з 
протидії глобальним 
викликам. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Кременчук-Одеса, 17-19 
вересня 2020 р. С.75-79
10.Шушулков С.Д., Калина 
Т.Є. Еколого-економічні 
імперативи збалансованого 
розвитку рекреаційного 
землекористування міст. 
Інноваційні технології у 
плануванні території. 
Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. 
Одеса:ОДАБА, 2020. С. 178-
180
11.Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Шушулков С.Д. 
Особливості використання 



земельних ресурсів та місце 
в них рекреаційних 
територій. Інноваційні 
технології у плануванні 
території. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Одеса:ОДАБА, 2020. С.49-
52
Пункт 14:
Організаційний комітет, 
член галузевої конкурсної 
комісії у Львівському 
національному аграрному 
університеті ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт зі спеціальності 193 
«Геодезія та землеустрій».
4. Посилання на профілі:
4.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.com/au
thid/detail.uri?
origin=resultslist&authorId=
57195975319    
4.2. профіль WebofSciencе:
https://www.webofscience.co
m/wos/author/record/29206
652

153885 Арзуманян 
Тетяна Юріївна

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Приморський 
сільськогосподарс
ький інститут, рік 
закінчення: 1976, 

спеціальність:  
Гідроміліорація, 

Диплом кандидата 
наук CX 011595, 

виданий 
07.12.1988, Атестат 

доцента ДЦAP 
000118, виданий 

23.12.1994

37 ОК 4. Кадастр 
природних 
ресурсів

1. к.с.-г.н., 03.00.18 
«Ґрунтознавство», тема 
дисертації «Рекультивація 
берегових відвалів ґрунтів 
днопоглиблення акваторії 
М. Аджаликського лиману 
Чорного моря (п. 
Південний)», (СХ 
№011595),доцент кафедри 
Меліорації і 
ґрунтознавства, (ДЦ АР 
№000118);
2. 2018р. Науково-
виробниче підприємство 
ТОВ "Високі технології", з 
29.03.2018р. по 
30.04.2018р., тема "Сучасні 
ГІС-техноллогії в 
землеустрої та кадастр,", 
довідка №2018-К-04 від 
03.05.2018 р., наказ про 
направлення №188/вк від 
28.03.2018р.; наказ про 
проходження №668/вк від 
09.10.18р.;
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.38 Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.3,4,8,12,20;
Пункт 3:
Калина Т.Є,, Ступень Н.М., 
Константінова О.В., 
Арзуманян Т.Ю., 
Шушулков С.Д. 
Особливості використання 
земельно-ресурсного 
потенціалу 
природоохоронних 
територій в контексті 
парадигми сталого 
розвитку: монографія. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 227с.
Пункт 4:
1. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки 
до виконання магістерської 
роботи для студентів 
спеціальності 193 «Геодезія 
та землеустрій».- Одеса, 
ОДАБА, 2018.62с.
2. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки з 
дисципліни «Раціональне 
використання та охорона 
земель» для виконання 
розрахунково-графічної 
роботи.- Одеса, 
ОДАБА,2018.48с.
3. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Константінова О.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни «Організація 
робіт у сфері землеустрою» 
для виконання 
розрахунково-графічної 
роботи. Одеса, 



ОДАБА,2019.24с.
4. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Константінова О.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Землевпорядне 
проектування» для 
виконання курсового 
проекту. Одеса, 
ОДАБА,2019.36с.
5. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Шушулков С.Д. 
Методичні вказівки до 
виконання розрахунково-
графічної роботи 
навчальної компоненти 
«Методика і технологія 
розробки документації із 
землеустрою» на тему: 
«Розробка проекту 
землеустрою щодо 
агроландшафтної 
організації 
території».Одеса:ОДАБА, 
2020 34с.
6. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-графічної 
роботи навчальної 
компоненти «Економіка 
природокористування» 
.Одеса:ОДАБА, 2020 32с.
Пункт 8:
Відповідальний 
виконавець наукової теми 
кафедри «Науково-
методичні принципи 
організації використання 
та охорони земель на 
регіональному рівні (номер 
державної реєстрації 
0118U006759)
Пункт 12:
1.Калина Т.Є., Арзуманян 
Т. Ю., Константінова О.В. 
Розвиток зеленої 
інфраструктури міст// 
Матеріали ІІ науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
розвитку будівельного 
комплексу м. Одеси». 
Одеса: ОДАБА, 2018
2.Арзуманян Т.Ю., 
Ветренюк А.О., Єрмоленко 
Г.В. Консолідація земель-
основа сталого розвитку 
землекористування./ -  
матер. 3-ї Всеукр. наук. 
конф. «Геодезія, 
землеустрій, 
геоінформатика в 
Південному регіоні: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку» 
Одеса: ОДАБА, 2018.- 
с.106-109.
3.Арзуманян Т.Ю., 
Чуприна В.В., Хібовський 
А.С. Оцінка ефективності 
використання земель 
сільськогосподарського 
призначення./ Матер. 4-ї 
Всеукр.наук конф. 
«Геодезія, землеустрій, 
геоінформатика в 
Південному регіоні: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку» 
Одеса: ОДАБА, 2019, с.115-
119
4.Арзуманян Т.Ю., Койчева 
А.В., Штипуляк В.Р. 
Проблеми деградації, 
охорони і шляхи 
відновлення продуктивних 
земель./ Матер. 4-ї 
Всеукр.наук конф. 
«Геодезія, землеустрій, 
геоінформатика в 
Південному регіоні: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку» 
Одеса: ОДАБА, 2019, с.119-
122
5.Калина Т. Є., Шушулков 



С. Д., Арзуманян Т. Ю. 
Рекреаційне 
землекористування 
міських агломерацій. Тези 
доповідей 76-ї науково-
технічної конференції 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва та 
архітектури. Одеса: 
ОДАБА, 21-22 травня 2020 
р. С. 99
6.Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Шушулков С.Д. 
Особливості використання 
земельних ресурсів та місце 
в них рекреаційних 
територій. Інноваційні 
технології у плануванні 
території. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Одеса:ОДАБА, 2020. С.49-
52.
7.Константінова О.В., 
Арзуманян Т.Ю., 
Колиханін С.П. Теоретичні 
аспекти використання 
земельно-ресурсного 
потенціалу 
природоохоронних 
територій. Технічні та 
економічні рішення з 
протидії глобальним 
викликам. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Кременчук-Одеса, 17-19 
вересня 2020 р. С.111-115.
Пункт 20:
1.17.08.1976-28.10.1977 
інженер відділу 
гідроспоруд та насосних 
станцій 
«Союздальгипрорис» 
(наказ №103-к від 
17.08.1976);
2.21.11.1977-03.09.1979 
інженер проектної групи 
меліоративного відділу 
«Дальгипроводхоз»  (наказ 
№161-к від 21.11.1977);
3.18.09.1979-19.03.1982 
інженер відділу меліорації 
«Одеське обласне 
виробниче управління 
меліорації і водного 
господарства (наказ №216 
від 17.09.1979);
4. 24.03.1982-21.09.1984 
завідувач ґрунтовим 
музеєм «Одеський 
державний 
сільськогосподарський 
інститут» (наказ №19 від 
29.03.1982).

221410 Калина Тетяна 
Євгеніївна

Професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

університет імені І. 
І. Мечникова, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність: 
010103 Географія, 
Диплом доктора 
наук ДД 002043, 

виданий 
31.05.2013, 

Диплом кандидата 
наук ДK 045299, 

виданий 
12.03.2008, 

Атестат доцента 
12ДЦ 026523, 

виданий 
20.01.2011, Атестат 

професора AП 
001071, виданий 

20.06.2019

18 ОК 3 Економіка 
природокористува
ння

1.Д.ек.н.,051 «Економіка» 
(08.00.06 «Економіка 
природокористування та 
охорони навколишнього 
середовища»), (ДД № 
002043),тема дисертації: 
«Економіко-
інституціональні засади 
використання земельних 
ресурсів міських 
агломерацій», професор 
кафедри Землеустрою та 
кадастру,
(АП №001071);
2.стажування 2018р 
Науково-виробниче 
підприємство ТОВ "Високі 
технології", з 29.03.2018р. 
по 30.04.2018р., тема 
"Сучасні ГІС-технології в 
землеустрої та кадастрі", 
довідка № 2018-К-02 від 
03.05.2018 р., довідка № 
2018-К-02 від 03.05.2018 
р., наказ про направлення 
№188/вк від 08.03.2018р.; 
наказ про проходження 



№668/вк від 09.10.18р.
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.38 Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,6,7,8,9,12,14;
Пункт 1:
1. Зінченко Т., 
Константінова О., 
Арзуманян Т. Особливості 
використання 
відновлювальних 
стратегічних природних 
ресурсів у контексті 
принципів сталого 
розвитку. Вісник 
Львівського національного 
аграрного університету: 
економіка АПК. Львів, 
2016. № 23(2). С. 73–79. 
УДК 331.13
2. Nitsenko, V.; Nyenno, I.; 
Kryukova, I.; Kalyna, T.; 
Plotnikova, M. 2017. 
Business model for a sea 
commercial port as a way to 
reach sustainable 
development goals, Journal 
of Security and Sustainability 
Issues 7(1): С. 155-166. 
(Scopus); ISSN 2029-7017 
print/ISSN 2029-7025
3. Крюкова І.О., Калина 
Т.Є., Пантелеєв В.П., 
Мінакова С.М. Експортний 
потенціал аграрного 
сектора України в умовах 
конкурентного 
середовища/ Фінансово 
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики.  2018. Випуск 
3(26)/2018. С.197-207(Web 
of Science Core Collection)
4. Kryukova I.O., KalynaT.Y. 
Burdeina N.M., Romashko 
O.M. Managing the financial 
state of oil & gas sector 
enterprises /Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики; Том 1, № 28 
(2019). С. 158-17 (Web of 
Science Core Collection)
5. Stupen M., Kalyna T., 
Taratula R., Konstantinova 
O. Land and resource 
potential of protected areas 
of Ukraine in the context of 
the implementation of 
sustainable development 
strategy /Scientific Papers 
Series Management, 
Economic Engineering in 
Agriculture and Rural 
Development. Vol. 19, Issue 
3, 2019. P. 549-556 (Web of 
Science Core Collection) 
PRINT ISSN 2284-7995
6. Калина Т.Є., 
Константінова О.В., 
Арзуманян Т. Ю. Розвиток 
туристично-рекреаційної 
діяльності на 
природоохоронних 
територіях /Актуальні 
проблеми інноваційної 
економіки. Харків: 
Харківський національний 
технічний університет 
сільського господарства ім. 
П. Василенка, 2017. № 3. С. 
39-45
7. Калина Т.Є., 
Константінова О.В. 
Фінансове забезпечення 
розвитку 
природоохоронних 
територій. Актуальні 
проблеми інноваційної 
економіки. 2017. № 4. С. 
32-39
8. Крюкова И.А., 
Замлинский В.А., Калина 
Т.Е. Аграрный потенциал 
Украины в контексте 



экономического 
сотрудничества с Канадой: 
современное состояние и 
перспективы наращивания 
/ Экономика АПК, 2018. - 
№ 9 – С. 46-56
9. Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д. Еколого-економічні 
аспекти викорис-тання 
земельно-ресурсного 
потенціалу рекреаційних 
територій міських 
агломерацій. Вісник 
Харківського 
національного аграрного 
університету ім. В.В. 
Докучаєва. Серія 
«Економічні науки». 2019. 
№4. Т.2. С. 199-209
10. Калина Т. Є., 
Шушулков С. Д., 
Арзуманян Т. Ю. 
Земельно-ресурсний 
потенціал і його роль у 
сталому розвитку регіону. 
Вісник Сумського 
національного аграрного 
університету. Серія 
«Економіка і 
менеджмент». 2019. Вип. 4 
(82). 2019. С. 78-82
11. Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д. Соціально-економічні 
засади розвитку 
землекористування 
міських агломерацій з 
позицій стратегічного 
концепту сталого розвитку. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вер¬надського. Серія 
«Економіка і управління». 
2020. Том 31 (70). №2. Ч.2. 
С.84-89
12. Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д. Рекреаційне 
землекористування 
урбанізованих територій. 
Науково-виробничий 
журнал «Бізнес-
Навігатор». 2020. Випуск 2 
(58). С. 59-64
Пункт 3:
1. Зінченко Т.Є., Таратула 
Р.Б., Ступень Р.М. 
Земельно-ресурсний 
потенціал рекреаційних 
територій: монографія. 
Луцьк: Надстир ҆я, 2016. 216 
с.
2. Калина Т.Є,, Ступень 
Н.М., Константінова О.В., 
Арзуманян Т.Ю., 
Шушулков С.Д. 
Особливості використання 
земельно-ресурсного 
потенціалу 
природоохоронних 
територій в контексті 
парадигми сталого 
розвитку: монографія. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 227с.
Пункт 4:
1. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки 
до виконання магістерської 
роботи для студентів 
спеціальності 193 «Геодезія 
та землеустрій».- Одеса, 
ОДАБА, 2018.62с.
2. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки з 
дисципліни «Раціональне 
використання та охорона 
земель» для виконання 
розрахунково-графічної 
роботи.- Одеса, 
ОДАБА,2018.48с.
3. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Константінова О.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни «Організація 
робіт у сфері землеустрою» 
для виконання 
розрахунково-графічної 



роботи. Одеса, 
ОДАБА,2019.24с.
4. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Константінова О.В. 
Методичні вказівки з 
дисципліни 
«Землевпорядне 
проектування» для 
виконання курсового 
проекту. Одеса, 
ОДАБА,2019.36с.
5. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Шушулков С.Д. 
Методичні вказівки до 
виконання розрахунково-
графічної роботи 
навчальної компоненти 
«Методика і технологія 
розробки документації із 
землеустрою» на тему: 
«Розробка проекту 
землеустрою щодо 
агроландшафтної 
організації 
території».Одеса:ОДАБА, 
2020 34с.
6. Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-графічної 
роботи навчальної 
компоненти «Економіка 
природокористування» 
.Одеса:ОДАБА, 2020 32с.
Пункт 6:
1. Константінова Олена 
Вікторівна. Тема  
кандидатської 
дисертаційної роботи: 
«Еколого-економічні 
засади використання 
земельно-ресурсного 
потенціалу 
природоохоронних 
територій». ДК №053422 
від 15.10.2019
2. Шушулков Стоян 
Дмитрович. Тема 
кандидатської дисертації: 
«Еколого-економічні 
засади рекреаційного 
землекористування 
урбанізованих територій» 
ДК №059607 від 15.04.2021 
р.
Пункт 7:
1. Член спеціалізованої 
вченої ради  Д 36.814.02, з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) 
економічних наук за 
спеціальностями
- 08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності);
- 08.00.06 – економіка 
природокористування та 
охорони навколишнього 
середовища.
Створена наказом МОН 
України від 24 жовтня 2017 
року №1413.
Термін дії – до 24.10. 2020 
р.,  продовжено до 31.12. 
2021 р
2. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи на 
здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук 
МАТВЄЄВА Павла 
Миколайовича на тему 
«Механізми економічного 
відтворення ресурсного 
потенціалу аграрних 
підприємств: теорія, 
методологія, практика»
Пункт 8:
1. Керівник наукової теми 
кафедри «Науково-
методичні принципи 
організації використання 
та охорони земель на 



регіональному рівні (номер 
державної реєстрації 
0118U006759)
2. Член редколегії 
наукового журналу 
«Аграрна економіка» 
Журнал включено до 
переліку наукових фахових 
видань України, в яких 
можуть публікуватися 
результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук з 
економіки (Бюлетень ВАК 
України, 2011 р., № 4, с. 2; 
Постанова Президії ВАК 
України від 23.02.2011 р. № 
1-05/2). Віднесений до 
категорії "Б" у Переліку 
наукових фахових видань 
України (Наказ 
Міністерства освіти і науки 
України від 17.03.2020 р. 
№ 409)
Пункт 9:
1.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі члена експертної 
комісії у Кременчуцькому 
національному 
університеті ім. 
Остроградського  (наказ 
МОН №2810-л від 07.12.18)
2.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі голови експертної 
комісії у Чернігівському 
національному 
технологічному 
університеті (наказ МОН 
№1279 а від 22.11.2018р.)
3.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі члена експертної 
комісії у Державному 
вищому навчальному 
закладі «Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури» (наказ № 
2159-л від 28.11.2018 р)
4.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі члена експертної 
комісії у Відокремленому 
структурному підрозділі 
«Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного 
університету будівництва 
та архітектури» (наказ № 
25л від 09.01.2019р.)
5.Проведення 
акредитаційної експертизи 
у складі голови експертної 
комісії у ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж 
нафти і газу» (наказ МОН 
№549-л від15.05.2019)
6.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Геоінформаційні системи 
і технології», другого 
(магістерського) рівня ВО у 
Київському національному 
університеті ім. Тараса 
Шевченка з 16-18 грудня 
2019 р. згідно наказу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти № 265Е
7.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Геодезія та землеустрій» 
першого рівня ВО у 
Відокремленому 
структурному підрозділі 
Рівненський коледж 
Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України згідно наказу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 



освіти 586Е від 31.03.2020 
р
8.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Геодезія та землеустрій» 
за третім рівнем вищої 
освіти у Національному 
університеті «Львівська 
політехніка» згідно наказу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти № 1276 Е від 
11.09.2020р та внесених 
змін №1759 від 10.11.2020р.
9.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Геодезія та землеустрій» 
за третім рівнем вищої 
освіти у Київському 
національному 
університеті будівництва та 
архітектури згідно наказу 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти № 1305 Е від 
14.06.2021 р
10.Проведення 
акредитаційної експертизи 
освітньої програми 
«Землеустрій та кадастр» 
за другим рівнем вищої 
освіти у Чорноморському 
національному 
університеті ім. Петра 1697 
Е від 27.09.2021 р.
Пункт 12:
1.Калина Т.Є., Арзуманян 
Т. Ю., Константінова О.В. 
Розвиток зеленої 
інфраструктури міст// 
Матеріали ІІ науково-
практична конференція 
«Проблеми та перспективи 
розвитку будівельного 
комплексу м. Одеси». 
Одеса: ОДАБА, 2018 
2.Калина Т.Є., 
Константінова О.В. 
Землевпорядна освіта і 
наука в контексті реалізації 
цілей сталого розвитку 
Матеріали ХХІІІ 
міжнародній науково-
практ конф «Управління 
якістю підготовки 
фахівців» Одеса: ОДАБА, 
2018 
3.Калина Т.Є., 
Константінова  О.В., 
Крюкова І.О. Рекреаційна 
діяльність в межах 
природоохоронних 
територій України /II 
International scientific 
conference Economy and 
Society: a Modern Vectors of 
Development, Part I. Leipzig, 
Germany: Baltija Publishing. 
April 27, 2018.  Р.43-45
4.Шушулков С.Д., Калина 
Т.Є. Особливості 
використання земельних 
ресурсів в урбанізованому 
просторі //Topical issues of 
the development of modern 
science. Abstracts of the 7th 
International scientific and 
practical conference. 
Publishing House 
«ACCENT». Sofia, Bulgaria. 
2020. Pp. 493-497
5.Калина Т.Є., Шушулков 
С.Д. 
Конкурентоспроможність 
туристичної діяльності в 
сучасних ринкових умовах 
//Актуальні проблеми 
сучасного бізнесу: 
обліково-фінансовий та 
управлінський аспекти. 
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції. 18-
20 березня 2020 р. С.188-
189



6.Калина Т.Є., 
Константінова О.В., 
Шушулков С.Д. 
Фінансування 
природоохоронних 
територій// Національні і 
світові тенденції розвитку 
обліку, оподаткування та 
контролю. Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(присвяченої 60-річчю 
кафедри обліку і 
оподаткування ОДАУ) 21 
травня 2020 р. ОДАУ: 
«ВМВ ПРИНТ», 2020 
Одеса с.176-179
7.Калина Т.Є., Шушулков 
С.Д. Теоретичні засади 
формування стратегії 
розвитку туристично-
рекреаційної діяльності// 
Національні і світові 
тенденції розвитку обліку, 
оподаткування та 
контролю. Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(присвяченої 60-річчю 
кафедри обліку і 
оподаткування ОДАУ) 21 
травня 2020 р. ОДАУ: 
«ВМВ ПРИНТ», 2020 
Одеса с.с.179-181
8.Калина Т. Є., Шушулков 
С. Д., Арзуманян Т. Ю. 
Рекреаційне 
землекористування 
міських агломерацій. Тези 
доповідей 76-ї науково-
технічної конференції 
професорсько-
викладацького складу 
Одеської державної 
академії будівництва та 
архітектури. Одеса: 
ОДАБА, 21-22 травня 2020 
р. С. 99
9.Калина Т.Є., Шушулков 
С.Д. Особливості 
функціонування 
урбанізованих територій у 
контексті парадигми 
сталого розвитку. Технічні 
та економічні рішення з 
протидії глобальним 
викликам. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Кременчук-Одеса, 17-19 
вересня 2020 р. С.75-79
10.Шушулков С.Д., Калина 
Т.Є. Еколого-економічні 
імперативи збалансованого 
розвитку рекреаційного 
землекористування міст. 
Інноваційні технології у 
плануванні території. 
Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. 
Одеса:ОДАБА, 2020. С. 178-
180
11.Калина Т.Є., Арзуманян 
Т.Ю., Шушулков С.Д. 
Особливості використання 
земельних ресурсів та місце 
в них рекреаційних 
територій. Інноваційні 
технології у плануванні 
території. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Одеса:ОДАБА, 2020. С.49-
52
Пункт 14:
Організаційний комітет, 
член галузевої конкурсної 
комісії у Львівському 
національному аграрному 
університеті ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт зі спеціальності 193 
«Геодезія та землеустрій».
4. Посилання на профілі:
4.1. профіль Scopus:



https://www.scopus.com/au
thid/detail.uri?
origin=resultslist&authorId=
57195975319    
4.2. профіль WebofSciencе:
https://www.webofscience.co
m/wos/author/record/29206
652

161256 Хропот Сергій 
Григорович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Львівський ордена 
Леніна 

політехнічний 
інститут ім. 
Ленінського 

комсомолу, рік 
закінчення: 1979, 

спеціальність:  
Електронні 

прилади, Диплом 
кандидата наук ДK 

061091, виданий 
05.06.1992, 

Атестат доцента 
ДЦAP 005052, 

виданий 
28.01.1997

26 ОК2 Нормативно-
правове 
регулювання у 
сфері геодезії та 
землеустрою

1. к.т. н., 193 «Геодезія та 
землеустрій» 
(05.24.01 «Геодезія»), (КД 
№061091), тема дисертації: 
«Розробка методики і 
засобів геодезичного 
контролю прямолінійності 
основних осей 
промислового 
обладнання», доцент 
кафедри Інженерної 
геодезії та кадастру, (ДЦ 
АР№005052);
2.стажування  2017р. 
Одеський науково-
дослідний інститут судових 
експертиз, з 15.02.2017р. по 
15.03.2017р., 
індивідуальний план 
підвищення кваліфікації, 
тема "Експертні 
дослідження проведення 
судових земельно-
технічних експертиз", 
довідка №09/08 від 
27.03.2017р., наказ про 
направлення №96/вк від 
15.02.2017р.; наказ про 
проходження №338/вк від 
30.05.2017р.;
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.38 Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.3,9,12,19,20;
 Пункт 3:
Теоретичні основи 
формування рекреаційно-
оздоровчої сфери в 
приміській зоні великих 
міських поселень: 
монографія/ Олійник В.Д., 
Педько І.А., Хропот С.Г., 
Іванов А.М. – Одеса: 
ОДАБА, 2018.-124с.   
Пункт 9:
 1. З 2016 р. член науково-
методичної комісії №10 з 
будівництва та технологій, 
галузі знань Архітектура та 
будівництво, шифр галузі 
19, підкомісії 193 Геодезія 
та землеустрій, наказ 
МОНУ №375 
від 06.04.2016 р.
2. З 05 по 07 квітня 2017 р. 
голова експертної комісії з 
проведення чергової 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів зі 
спеціальності 193 «Геодезія 
та землеустрій» у 
Відокремленому 
структурному підрозділі 
«Інститут інноваційної 
освіти Київського 
національного ун-ту 
будівництва та 
архітектури», наказ МОНУ 
№485-А від 03.04.2017 р.
3. З 2019 р. член науково-
методичної комісії №9 з 
будівництва та технологій, 
галузі знань Архітектура та 
будівництво, шифр галузі 
19, підкомісії 193 Геодезія 
та землеустрій, наказ 
МОНУ №582
 від 25.04.2019 р.
4. З 19 червня по 21 червня 
2019 член експертної 
комісії з проведення 
чергової акредитаційної 
експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму 
підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та 



землеустрій» у 
Національному 
аерокосмічному 
університеті ім. М.Є 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», наказ 
МОНУ №787-л
 від 10.06.2019 р. 
Пункт 12:
1. Хропот С.Г. Мотиваційні 
аспекти покращання якості 
вищої освіти 
матер.//матеріали 24-
міжн.наук- метод. конф. 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
Одеса, ОДАБА, 
2019.Ч.1.с.76-77   
2. Хропот С.Г. 
Функціональна схема 
комплексної системи 
моніторингу 
урбанізованого простору// 
матер.4-ї Всеукр.наук конф. 
«Геодезія, землеустрій, 
геоінформатика в 
Південному регіоні: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку» 
Одеса: ОДАБА, 2019. с.184-
187
3. Хропот С.Г., Терзі В.В. 
Методика інвентаризації 
земель лісогосподарського 
призначення/ матер. 
міжнар.наук-практ конф  
«Інноваційні технології у 
плануванні територій» 
Одеса, ОДАБА, 2020р. с. 
96-99
4. Хропот С.Г. Підходи до 
видозміни організації 
навчального процесу: 
окремі аспекти/ Матеріал. 
26-міжн.наук- метод. конф. 
«Управління якістю 
підготовки фахівців». – 
Одеса, ОДАБА, 2021, Ч.1 С. 
58-59
5. Хропот С.Г., Волканова 
В.С. Інвентаризація земель: 
теорія і практичний досвід/ 
Матер. V Всеукр. наук.-
практ. конф. «Управління 
та раціональне 
використання земельних 
ресурсів в новостворених 
територіальних громадах: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення». – Херсон: 
ХДАЕУ, 2021,С.107-111 
Пункт 19:
Член відокремленого 
підрозділу у Одеській 
області громадської 
організації «Всеукраїнська 
спілка сертифікованих 
інженерів-
землевпорядників» / 
Довідка від 15.03.2019 р.
Пункт 20:
15.12.2017 р. Експертно-
кваліфікаційною комісією 
Одеського н-д інст. Судових 
експертиз присвоєно 
кваліфікацію судового 
експерта за 
спеціальностями: 10.7 
«Розподіл земель та 
визначення порядку 
користування земельними 
ділянками» та 10.20 
«Дослідження з питань 
землеустрою», свідоцтво 
№65

11780 Колосюк 
Анатолій 
Анатолійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

бізнесу та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
інженерно-
будівельний 
інститут, рік 

закінчення: 1992, 
спеціальність:  
Архітектура, 

Диплом кандидата 

8 ОК 6. Законодавче 
забезпечення 
кадастру 
нерухомості

1. к.е.н., 08.00.06, 
Економіка 
природокористування та 
охорони навколишнього 
середовища, (ДК 
№011430), тема дисертації 
«Організаційно-
економічний механізм 
управління 
сільськогосподарським 



наук ДK 011430, 
виданий 

28.03.2013, 
Атестат доцента 

12ДЦ 044262, 
виданий 

29.09.2015

землекористуванням у 
регіоні (за матеріалами 
Миколаївської та Одеської 
областей)», доцент по 
кафедрі Землеустрою та 
кадастру, (12ДЦ 
№044262);
2. підвищення кваліфікації 
2020р.:
2.1.Посвідчення про 
підвищення кваліфікації 
оцінювача з експертної 
оцінки земельних ділянок, 
серія МА №00269 від 
29.08.2020р., видане 
державної служби України 
з питань геодезії, 
картографії та кадастру 
сумісно із Миколаївським 
національним аграрним 
університетом.
2.2.Посвідчення про 
підвищення кваліфікації 
оцінювача, МФ № 51-ПК 
від 04.06.2020р., видане 
Фондом державного майна 
України сумісно з ТОВ 
“Інститут експертизи та 
управління власністю”
2.3.Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
інженера-
землевпорядника Серія АА 
“1287 від 10.12.2020р., 
видане Кваліфікаційною 
комісією Держгеокадастру 
України сумісно з 
Національним 
Університетом Біоресурсів і 
природокористування 
України
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.38 Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.3,4,12,14,19,20;
Пункт 3:
1. Геологія та 
геоморфологія: 
навчальний 
посібник”/Сульдін В.О., 
Соколов Ю.М., 
Колосюк А.А., Наконечний 
В.В./ Одеса: ОДАБА, 2016 – 
182 с.
2. Технічна документація з 
нормативної грошової 
оцінки земель поселень 
України: навчальний 
посібник./А.А.Колосюк. - 
Одеса: ОДАБА, 2019. – 125 
с.  ISBN 978-617-7195-81-7
Пункт 4:
1. Методичні вказівки з 
дисципліни 
“Містобудівний кадастр” 
до виконання курсового 
проекту на тему: 
“Розроблення проекту 
землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж 
населеного пункту” для 
студентів освітнього рівня 
“Бакалавр” спеціальності 
193 “Геодезія та 
землеустрій”/А.А.Колосюк/
Одеса: ОДАБА,  2018 – 55 с.
2. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
та розрахунково-графічної 
робіт з дисципліни „GPS 
технології” для студентів 
освітнього рівня “бакалавр” 
спеціальності 193 “Геодезія 
та землеустрій” / 
А.А.Колосюк. 
М.А.Коротких, 
С.П.Колиханін, 
С.Д.Шушулков/ Одеса: 
ОДАБА, 2018 – 40 с.
3. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт на тему: “Карти для 
ГІС” з дисципліни 
“Геоінформаційні системи 
в кадастрових системах” 



для студентів ОР «Магістр» 
спеціальності 193 “Геодезія 
та землеустрій” / 
В.В.Стадніков, 
А.А.Колосюк, 
А.О.Тарасенко/ Одеса: 
ОДАБА, 2016 – 53 с.
4. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт на тему: “Дані для 
ГІС” з дисципліни 
“Геоінформаційні системи 
в кадастрових системах” 
для студентів ОР «Магістр» 
спеціальності 193 “Геодезія 
та 
землеустрій”/В.В.Стадніков
, А.А. Колосюк 
,А.О.Тарасенко// Одеса: 
ОДАБА, 2016 – 84 с.
5. Методичні вказівки до 
виконання розрахунково – 
графічної роботи та 
лабораторних робіт з 
навчальної компоненти 
«Фотограмметрія та 
дистанційне зондування» 
Освітнього рівня 
«Бакалавр» Спеціальність 
193 «Геодезія та 
землеустрій»// Колосюк 
А.А, Короткіх М.А., 
Колиханін С.П., Шушулков 
С.Д.: Одеса:  ОДАБА, 2019 
р., 25 с.  
6. Методичні вказівки з 
дисципліни 
“Містобудівний кадастр” до 
виконання курсового 
проекту на тему: 
“Розроблення проекту 
знову строю щодо 
встановлення зміни меж 
населеного пункту” для 
студентів освітнього рівня 
бакалавр спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій// 
Колосюк А.А.: Одеса:  
ОДАБА, 2019 р., 41 с.
7. Методичні вказівки з 
навчальної компоненти 
“Державний земельний 
кадастр”  до проведення 
лабораторних робіт та 
розрахунково-графічної 
роботи для студентів 
освітнього рівня 
“Бакалавр” спеціальності 
193 "Геодезія та 
землеустрій”/Колосюк 
А.А., Стаднікова 
Н.В.//Одеса: ОДАБА, 2020 
– 40 с.
8. Методичні вказівки з 
навчальної компоненти 
“Впровадження проектів 
землеустрою”  до 
виконання розрахунково-
графічної роботина тему: 
“Розроблення проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки в межах 
населеного пункту” для 
студентів освітнього рівня 
“Бакалавр” спеціальності 
193 "Геодезія та 
землеустрій”/Колосюк 
А.А.,  Шушулков С.Д., 
Стаднікова Н.В.,//Одеса: 
ОДАБА, 2020 – 79 с.
9. Методичні вказівки з 
навчальної компоненти 
“Методологія та методика 
наукових досліджень” до 
виконання розрахунково-
графічних робіт для 
студентів освітнього рівня 
“Магістр” спеціальності 193 
"Геодезія та землеустрій” 
за освітніми програмами 
“Геодезія і “Землеустрій та 
кадастр”//Колосюк А.А., 
Соколов Ю.М., Третенков 
В.М., Короткіх 
М.А.//Одеса: ОДАБА, 2020 
– 38 с.



10. Методичні вказівки 
роботи із навчальної 
компоненти «Ринок і 
оцінка нерухомості» до 
виконання розрахунково – 
графічної роботи на тему 
“Експертна грошова оцінка 
земельної ділянки 
несільськогосподарського 
призначення” для 
студентів освітнього рівня 
«Магістр» Спеціальність 
193 «Геодезія та 
землеустрій», освітня 
програма «Землеустрій та 
кадастр» // Колосюк А. А, 
Стаднікова Н.В. //Одеса: 
ОДАБА, 2020 р., 92 с.
11. Методичні вказівки до 
виконання дипломної 
роботи для студентів 
освітнього рівня 
«Бакалавр» спеціальності 
193 «Геодезія та 
землеустрій» // Колосюк А. 
А, Стадніков В.В., 
Шушулков С.Д.: Одеса: 
ОДАБА, 2020 р., 68 с.
12. Методичні вказівки з 
навчальної дисципліни 
«Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості» до виконання 
практичних занять та 
розрахунково-графічної 
робти для студентів 
другого (магістерського) 
рівня спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій»//Колосюк 
А.А., Константинова О.В.: 
Одеса:  ОДАБА, 2020 р., 35 
с.  
Пункт 12:
1. Палеха Ю.М., Стадніков 
В.В., Колосюк А.А., Лиса 
О.В. Візуалізація 
основополагающх 
чинників нормативної 
грошової оцінки землі 
міста Одеса на 
картографічній основі з 
допомогою ARCGIS Esri. 
Геоінформаційні технології 
у територіальному 
управлінні: зб. матеріалів 
доп. учасн. III Міжнар. 
наук.-практ. конф., 15-16 
вер. 2016 р. Одеса: ОРІДУ 
НАДУ, 2016. С. 101-102.
2. Ріпенко А.І., Колосюк 
А.А. Експертизи з питань 
відповідності технічної 
документації зі 
встановлення 
(відновлення) меж 
земельних ділянок 
садибної забудови у містах 
організаційно-правові 
проблеми/ теорія та 
практика судової 
експертизи і 
криміналістики: збірник 
наукових  праць. 
Вип.17/ред.кол.: О.М. 
Клюєв, В.Ю. Шепитько та 
ін. - Харків: Право, 2017. - 
512 с.: С. 290-297
3. Колосюк А.А., Шевчук 
Л.В. ARCGIS ESRI - 
інструмент та визначення 
ринкової вартості 
нерухомості містах при 
проведені судових 
експертиз/ Вісник ОНДІСЕ 
№1, Одеса, 2017 – С. 41 -47.
4. Колосюк А.А., Шевчук 
Л.В. ARCGIS ESRI - 
зручний інструмент аналізу 
ринкової вартості 
урбанізованих 
територій//Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Геоінформаційні 
технології  у 
територіальному 



управлінні та експертних 
дослідженнях: правові 
організації, технічні 
проблеми” 4-6 жовтня 2017 
р. - Льввів: видавництво 
Львівської політехніки, 
2017.  С.197-202.
5. Колосюк А.А., Маломен 
А.А. Ландшафтне 
планування в 
Україні/Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції “Геодезія і 
землеустрій в Південному 
регіоні: сучасний стан та 
перспективи розвитку”, 
Одеса: ОДАБА, 2017 –  
С.168-173;
6. Колосюк А.А., Усатюк 
А.Ю. Проблематика 
встановленя (відновлення) 
меж земельних ділянок в 
містах/Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції “Геодезія і 
землеустрій в Південному 
регіоні: сучасний стан та 
перспективи розвитку”, 
Одеса: ОДАБА, 2017 – 
С.173-177
7. Колосюк А.А. Вади 
збалансованого розвитку і 
фізичної організації 
територіального простору 
міст України/Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
“Цілі сталого розвитку 
третього тисячоліття: 
виклики для університетів 
наук про життя”, НУБІП, 
Київ, 2018  – Т.1 С.150-152
8. Колосюк А.А. 
Капіталізація земельної 
ренти/Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
“Теоретичні та практичні 
аспекти формування й 
розвитку ринку земель 
сільськогосподарського 
призначення”, ДНВЗ 
ХДАУ, Херсон, 2018 – С.33-
38
9. Колосюк А.А., Скалка 
Н.Ю. Аналіз наслідків 
правової незабезпеченості 
просторового/регіональног
о розвитку урбанізованого 
простору 
України/Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції “Геодезія і 
землеустрій   в Південному 
регіоні: сучасний стан та 
перспективи розвитку”, 
Одеса: ОДАБА, 2018 – 
С.125-132
10. Колосюк А.А., 
Побережнюк П.А. Аналіз 
відповідності політики 
сприйняття, організації та 
регулювання 
просторового/регіональног
о розвитку України нормам 
європейських 
демократичних 
інститутів/Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції “Геодезія і 
землеустрій   в Південному 
регіоні: сучасний стан та 
перспективи розвитку”, 
Одеса: ОДАБА, 2018 – 
С.132-137
11. Колосюк А.А., Огляд 
новітніх етапів еколого-
економічної стабілізації 
європростору/ збірник 
наукових праць ІІІ 
Міжнародної науково 
практичної 
конференції/Голова 
редкол. проф. Д.В.Лико [та 
інш.] – Рівне: видавець 
О.Зень, 2018 – 416 с. ISBN 
978-617-601-262-7 – С.216-



220.
12. Мартин А.Г., Колосюк 
А.А. Стратегія “Європа-
2020”, як механізм 
реалізації територіальними 
громадами концепції 
сталого розвитку 
континенту/Збірник праць 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
“Вплив біоекономіки на 
просторовий розвиток 
території”, НУБІП, Київ, 14-
15 вересня 2018  – 266 с – 
С.204-206.
13. Колосюк А.А. 
Економіко-правові основи 
конфлікту методології 
нормативного грошового 
оцінювання забудованих 
земель України/Збірник 
праць Міжнародної 
Науково-практичної 
конференції (НУБІП, Київ, 
8-9 листопада 2018 р.) - К., 
ДП  “Компринт”, 2018  – 86 
с – С.14-18.
14. Колосюк А.А. 
Мінливості оціночної 
сцени у оподаткуванні 
нерухомості в 
Україні/Наукове видання 
Проблеми регулювання 
земельного ринку в 
Україні: інституциональні, 
економічні, 
екологічні/Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(ДЗ ДЕА ПОтУ Мінекології 
та природних ресурсів 
України, Київ, 25-26 
червня 2019 р) 2019  – 146 с 
– С.110-114.
15. Колосюк 
А.А./“Історичні 
дослідження у питаннях 
оцінювання 
сільськогосподарської 
нерухомості українських 
селян для цілей 
оподаткування наприкінці 
ХІХ-початку ХХ 
століть/Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
ДНВЗ ХДАУ, Херсон, 2019 
– 320 с С.242-245.
16. Колосюк А.А., Пєсков 
І.В., Остащук 
О.О./Організаційно 
правові влади українського 
законодавства у питаннях 
вирішення можливих 
конфліктів/Науково-
практичне видання Вісник 
ОНДІСЕ, випуск 5 – Одеса, 
2019. С.75-85 – 348 с., ISSN 
2522-9656.
17. Колосюк А.А., Пєсков 
І.В./Ризики збільшення 
судових земельно-
технічних експертиз та 
експертиз з питань 
землеустрою із введенням 
в ринковий обіг земель 
сільськогосподарського 
призначення, жливих 
конфліктів/Науково-
практичне видання Вісник 
ОНДІСЕ, випуск 6 – Одеса, 
2019 – С.42-45 – 245 с. ISSN 
2522-9656.
18. Ковров А.В., Стадніков 
В.В., Колосюк А.А. 
Актуальні проблеми 
підготовки спеціалістів з 
геоінформаційних 
технологій. Управління 
якістю підготовки фахівців: 
зб. матеріалів XXV 
міжнародної науково-
методичної  конференції, 
Одеса: ОДАБА, 2020. С. 26-
28.
19. Стадніков В.В., Колосюк 
А.А. Завдання підготовки 



спеціалістів з 
геоінформаційних 
технологій. «Геодезія, 
картографія, землеустрій, 
кадастр: наукові 
дослідження та практичні 
вишукування». зб. 
матеріалів Всеукр. наук.-
практ. Інтер.-конф. Умань: 
Уманський національний 
університет садівництва. 
2020. С. 49-50. ISBN 978-
966-304-353-1
20. Стадніков В.В., 
Колосюк А.А. Основні 
принципи стратегії 
розробки регіональної 
автоматизованої системи 
містобудівного кадастру.  
Економіка та управління: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: зб. 
матеріалів V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції фахівців, 
магістрантів, аспірантів та 
науковців.-Одеса: ОДАБА.-
2020. С. 24-30.
21. Стадніков В.В., Колосюк 
А.А., Стаднікова Н.В. 
Підготовки кваліфікованих 
кадрів по 
геоінформаційних 
технологіях. Технічні та 
економічні рішення з 
протидії глобальним 
викликам: зб. матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
(Кременчук, Одеса, 17-20 
вересня 2020 р.). 
Кременчук: 2020. С. 183-
186.
22. Колосюк А.А., 
Стадніков В.В. Порівняльні 
показники капіталізації 
земельної ренти земель 
сільськогосподарського 
призначення південних 
регіонів України (кінець ІІ 
- початок ІІІ тисячоліть): 
зб. матеріалів ІІІ 
міжнародної науково-
практичної конференції 
“Вплив кліматичних змін 
на просторовий розвиток 
територій землі: наслідки 
та шляхи вирішення/ 
ДНВЗ ХДАУ, Херсон, 2020 
– С.135-137  
23. Колосюк А.А., Пєсков 
І.В./Проблеми 
землеустрою об'єднаних 
територіальних громад/IV 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
“Управління та 
раціональне використання 
земельних ресурсів в 
новостворених 
територіальних громадах: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення – Херсон: 
ХДАУ, 2020. С.305-306.
24. Крупіца Д.О., Колосюк 
А.А./ визначення ринкової 
вартості 
сільськогосподарських 
земель при проведенні 
судове експертизи умовах 
нестачі вихідної 
інформації/Інноваційні 
технології у планування 
територій: матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції – 
Одеса: ОДАБА, 2020. – 
С.63- 65.
25. Хоржан О.К., Бузу О.В., 
Колосюк 
А.А./Сравнительная 
характеристика 
стоимостных рыночных 
показателей земель 
сельхоз нельзя истинного 
значения Молдовы южных 
регионов 



Украины/Інноваційні 
технології у планування 
територій: матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції – 
Одеса: ОДАБА, 2020. – 
С.93-96.
Пункт 14:
1. Призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), студента Родікова 
Т.Г.
2. Призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), студента Шевчук 
Л.В.
3. Призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), студента Петренко 
М.В.
4. Участь у Всеукраїнській 
студентській науково-
практичній конференції 
“Актуальні питання 
використання та охорони 
земельних ресурсів”, 2021 
р., Царелунг К.В.
Пункт 19:
1. Член Громадьскої 
організації “АСОЦІАЦІЯ 
ФАХІВЦІВ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
УКРАЇНИ”
2. Член Всеукраїнської 
громадської організації 
“ВСЕУКРАЇНСЬКА 
СПІЛКА ЕКСПЕРТІВ 
ОЦІНЮВАЧІВ”
3. Голова Одеського 
відділення Громадської 
організації 
“ВСЕУКРАЇНСЬКА 
СПІЛКА ОЦІНЮВАЧІВ 
ЗЕМЛІ”
4. Член громадської спілки 
“Українське товариство 
геодезії і картографії”
Пункт 20:
1. з 1995 по 1996 рр. 
працював головним 
спеціалістом відділу 
земельних ресурсів та 
земельних реформ 
Одеського міськвиконкому
2. з 1996 по 1997 року 
працював в УЗР Одеського 
міськвиконкому на посадах 
головного спеціаліста, 
начальника відділу 
земельного кадастру, 
заступника начальника 
управління
3. з 1997 по 1998 рр. 
працював начальником 
міського земельно-
кадастрового бюро 
Одеського міськвиконкому
4. з 1997 по 2000 рр. 
працював в ОМЗКБ 
Одеського міськвиконкому 
(реорганізованого 
у 1999 р. в ОМЗКБ при УЗР 
Одеській міській раді) на 
посадах заступника 
начальника бюро та 
начальника 
землевпорядного відділу. У 
2000 році отримав 
сертифікат з оцінки земель 
та майна
5. з 2003 по 2006 рр. 
працював Заступником 
начальника Одеського 
міського управління 
земельних ресурсів 
Держкомзему України
6. у 2006 р. працював на 
посадах в. о. начальника 



Одеського міського 
управління та начальника 
відділу контролю якості 
Одеської регіональної філії 
ЦДЗК при Держкомземі 
України
7. у 2007 р. працював на 
посаді інженера-
землевпорядника ТОВ 
„Центр земельно-
кадастрового сервісу”
8. у 2009 – 2010 рр. 
працював на посаді 
Головного інженера 
проекту та заступника 
директора з економіки та 
менеджменту Державного 
підприємства «Одеський 
інститут землеустрою»
9. у 2010 – 2012 рр. 
працював на посаді 
директора Державного 
підприємства 
«Миколаївський інститут 
землеустрою», м. Миколаїв
10. у 2012 – 2013 рр. 
працював на посаді 
начальника Управління 
ринку та оцінки земель 
центрального апарату 
Держземагентства України, 
м. Київ
11. у 2016 – 2018 рр. 
працював в Одеському 
науково-дослідному 
інституті судових експертиз 
Міністерства юстиції 
України заступником 
директора з експертної 
роботи
12. у 2018 – 2019 рр. 
працював науковим 
консультантом з інновації, 
експертизи та оцінки в ТОВ 
«Геоконсалтинг», м.Одеса

148927 Беспалова Алла 
Вікторівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Інженерно-
будівельний 

інститут

Диплом доктора 
наук ДД 011178, 

виданий 
15.04.2021, 

Диплом кандидата 
наук ДK 016843, 

виданий 
11.12.2002, Атестат 

доцента 02ДЦ 
002037, виданий 

17.07.2004

31 ОК1 Професійна 
та цивільна 
безпека

1.к.т.н.,05.13.06 
"Автоматизовані системи 
управління і прогресивні 
інформаційні технолоргії", 
( ДК №016843),
тема дисертації: 
«Моделювання підсистем в 
автоматизованих системах 
управління будівництвом», 
доцент кафедри 
Організації будівництва та 
охорони праці,
(02ДЦ № 002037);
2.стажування 2019 р., 
Одеський національний 
морський університет, 
кафедра  "Морські та 
річкові порти, водні шляхи 
та їх технічна 
експлуатація" 15.01.2019-
15.02.2019; 
довідка № к/267 від 
19.02.2019 р. , наказ про 
проходження № 131/вк від 
04.03.2019 р.;
3. Рівень наукової та 
професійної активності: 
Виконання вимог згідно 
п.38 Ліцензійних умов 
(редакція 2021р.): 
пп.1,3,4,11,12,14;
Пункт 1:
1. Bezpalova А., Lebedev V., 
Klimenko N., Chumachenko 
T. Investigation and analysis 
of the possibility of 
diffusionless phase 
transformations in the 
surface layer of a part under 
the action of grinding 
temperatures. Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies. 
2018. No 4/12 (94). P. 36-42.
2. Bespalova A., Lebedev V., 
Frolenkova O., Кnуsh A., 
Dashkovskaya O.,  Fayzulina 
O. Increasing efficiency of 
plasma hardening by local 
cooling of surface by air with 



negative temperature. 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies. 
2019. No 4/12 (100). P. 52-
57.
3. Bespalova A., Lebedev V., 
Tonkonogyi V., Morozov Y., 
Frolenkova O. Cutting stone 
building materials and 
ceramic tiles with diamond 
disc. Procceedings of the 2nd 
International Conference jn 
Design, Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchang. 
DSMIE-2019, Lutsk, June 
11–14, 2019, Р. 510-521.
4. Bezpalova A., Lebedev V., 
Morozov Y., Chumachenko 
Т., Klymenko N. 
Mathematical Modeling of 
the Process of the Interaction 
of the Cutting Diamond Disk 
with the Environment. 
Grabchenkoˈs International 
Conference on Advance 
Vanufacturing Process 
(InterPartner-2019), Odessa, 
Septemder 19-13, 2019. P 3-
14. 
5. Лебедев В.Г., Беспалова 
А.В., Дашковская О.П. 
Regularities of dust 
formation during stone 
cutting for construction 
works. Праці Одеського 
політехнічного 
університету. Одеса, 2016. 
№ 2(49). С. 24-30.
6. Беспалова А.В., Кныш 
А.И., Дашковская О.П., 
Файзулина О.А. 
Методологические 
подходы к 
прогнозированию и оценке 
энергоэффективных систем 
строительного 
производства. Вісник 
одеського національного 
морського університету. 
Одеса, 2016. № 3(49). С. 
133-139.
7. Кныш А.И., Беспалова 
А.В., Дашковская О.П., 
Файзулина О.А. 
Оптимизация технической 
эксплуатации подъемно-
транспортных машин на 
примере портального 
крана. Вісник одеського 
національного морського 
університету. Одеса, 2017. 
№ 1(50). С. 120-129.
8. Беспалова А.В., Себова 
А.Ю., Равинов В.И. 
Интеграция программного 
обеспечения для 
управления 
строительными 
процессами. Вісник 
одеської державної 
академії будівництва та 
архітектури. Одеса, 2017. 
№ 67. С. 160-165.
9. Faizulyna О.А., Bespalova 
A.V., Dashkovskaya O.P., 
Knush A.I. Modern 
technique of composition of 
calendar plans for 
construction of building 
complex. Вісник одеської 
державної академії 
будівництва та архітектури. 
Одеса, 2018. № 70. С. 164-
169.
10. Беспалова А.В., Книш 
О.І., Дашковська О.П., 
Файзулина О.А. 
Комплексометрична 
модель реконструкції 
портової зони із 
використанням акустичних 
показників експлуатації 
будівельного обладнання. 
Вісник одеського 
національного морського 
університету. Одеса, 2018. 



№ 4(57). С. 178-187.
11. Лебедєв В.Г., Беспалова 
А.В., Книш О.І., 
Дашковська О.П. 
Планування виробничої 
діяльності підприємства на 
підставі часткових 
показників виробничого 
ризику. Міжвузівський 
збірник ”Наукові нотатки” 
Луцького національного 
технічного університету. 
Луцьк, 2019. № 66. С. 208–
214.
12.Беспалова А.В. 
Методика исследования 
пылеобразования в 
процессах резки каменных 
материалов. Вісник 
одеської державної 
академії будівництва та 
архітектури. Одеса, 2019. 
№ 75. С. 132-139. 
13.Беспалова А.В.,  Книш 
О.І., Дашковська О.П. 
Файзулина О.А. Динаміка 
захисту житлової зони 
акустичними екранами від 
впливу транспортних 
потоків порту "Південний". 
Вісник Одеського 
національного морського 
університету. Одеса, 2021. 
№ 1(64). С. 124-139.
14. В.Г. Лебедєв, Т.В. 
Чумаченко, А.В. Беспалова, 
Е.І. Омельченко, Т.В. 
Ніколаєва. 
Експериментальні 
дослідження сил різання 
під час шліфування 
конструкційних 
високоміцних сталей. 
Міжвузівський збірник 
”Наукові нотатки” 
Луцького національного 
технічного університету. 
Луцьк, 2021. № 66. С. 208–
214.
15. Беспалова А.В., Кныш 
А.И., Чекулаев Д.И., 
Приступлюк В.П., 
Чумаченко Т.В., Лебедев 
В.Г. Пути снижения 
температуры алмазного 
отрезного круга при 
разрезании каменных 
строительных материалов. 
Збірник наукових праць 
"Перспективні технології 
та прилади" Луцького 
національного технічного 
університету. Луцьк, 2021. 
№ 18. С. 6-12.
Пункт 3: 
1. Беспалова А.В., 
Файзулина О.А., Сахацький 
М.П., Книш О.І., 
Дашковська О.П. 
Інженерний супровід 
об'єктів будівництва та 
реконструкції: навч. посіб. 
Одеса: ОДАБА, 2017. 108 с. 
ISBN 978-617-7195-36- 
2. Беспалова А.В,. Чекулаєв 
Д.І., Приступлюк В.П,, 
Романюк В.П. Організація 
цивільного захисту на 
суб’єкті господарювання: 
навч. посіб. Одеса: ОДАБА, 
2019. 97 с. ISBN 000-000-
0000-00-0.
3. Дзюба С.В., Чабаненко 
П.М., Беспалова А.В., Книш 
О.І., Шкворок М.М. 
Протипожежна безпека 
багатоквартирних 
будинків: навч. посіб. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 71 с. 
ISBN 978-617-7900-27-5.
4. A. Bespalova, V. Lebedev, 
O. Dashkovskaya, A. Knysh, 
O. Faizulyna. Labor 
protection: навч. посіб. 
Одеса: ОДАБА, 2021. 108 с. 
Пункт 8:
8.1 Кер-во науковою темою 



"Організація структур 
управління генпідрядних 
будівельних організацій в 
Одеській області" 
дежрегістрація № 
0112U004982.
8.2 Кер-во науковою темою 
"Шумове забруднення 
навколишнього 
середовища та екологічна 
безпека населення" 
дежрегістрація
Пункт 4:
1. МВ до розробки розділу 
магіст. роботи по каф. Орг-
ції буд-ва та охорони праці 
для студ ОКР «магістр», що 
навчаються за науковою 
прогр. спец. 192 «Буд-во та 
цив. інж.» спец-ції «ПЦБ». 
Беспалова А.В., Файзулина 
О.А., Себова Г.Ю. Одеса: 
ОДАБА, 2016. 26 с.
2. МВ до розробки магіст. 
роботи по каф. Орг-ції буд-
ва та охорони праці для 
студ ОКР «магістр», що 
навчаються за проф. прогр. 
спец. 192 «Буд-во та цив. 
Інж.» спец-ції «ПЦБ». 
Беспалова А.В., Файзулина 
О.А., Себова Г.Ю. Одеса: 
ОДАБА, 2016. 22 с.
3. МВ до виконання КР з 
дисципліни «Організація 
будівництва та 
реконструкції 
транспортних споруд» для 
студентів  ОКР «магістр» за 
науковою програмою 
спеціальності 192 «Буд-во 
та цивільна  інженерія» 
спец-ції  «Мости та  
транспортні тунелі». Вєтох 
О.М., Беспалова А.В. Одеса: 
ОДАБА, 2016. 48 с.
4. МВ  до самостійної 
роботи з дисципліни 
«Технологія та організація 
гідротехнічного 
будівництва» для студентів 
спеціальності 192 «Буд-во 
та цив.  інженерія» спец-ції 
«Гідротехнічне 
будівництво» ОКР 
«бакалавр». Койчев О.О., 
Беспалова А.В., Корнило 
І.М, Курган П.Г. Одеса: 
ОДАБА, 2016. 27 с.
5. МВ до самостійної 
роботи з дисципліни 
"Сучасне програмне 
забезпечення управління 
будівельними процесами" 
для студентів галузі знань - 
19 «Архітектура та 
будівництво» спеціальності 
-192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього рівня 
«бакалавр». Себова Г.Ю., 
Беспалова А.В. / Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 38 с.
6. МВ до самостійної 
роботи з дисципліни 
«Інженерний супровід 
об'єктів будівництва та 
реконструкції» для 
студентів галузі знань 19 
«Архітектура та 
будівництво» спеціальності 
192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» ОКР 
«бакалавр». Файзулина 
О.А., Беспалова А.В. Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 31 с.
7. МВ до виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Основи 
охорони праці та безпека 
життєдіяльності» для 
студентів галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування», 
спеціальностей 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 



діяльність» та 075 
«Маркетинг» ОКР 
«бакалавр». Беспалова 
А.В., Дашковська О.П., 
Книш О.І., Романюк В.П. 
Одеса: ОДАБА, 2017. 103 с.
8. МВ до практичних 
занять з дисципліни 
«Основи охорони праці» 
для студентів галузі знань 
02 «Культура і мистецтво» 
спец-сті 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» 
освітнього. Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., Книш 
О.І. Одеса: ОДАБА, 2017. 55 
с.
9. МВ до РГР з дисципліни 
"Інноваційна стратегія 
організації будівництва в 
сучасних умовах" для 
студентів освітнього рівня 
«магістр» спеціальності -
192 «Будівництво та 
цивільна інженерія». 
Беспалова А.В., Себова 
Г.Ю. Одеса: ОДАБА, 2018. 
24 с.
10. МВ до практичних 
занять  з дисципліни 
"Організація будівництва" 
для студентів галузі знань 
19 «Архітектура та 
будівництво» спеціальності 
192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації 
«Теплогазопостачання та 
вентиляція" освітнього 
рівня «бакалавр». Книш 
О.І., Беспалова А.В., 
Дашковська О.П. Одеса: 
ОДАБА, 2018. – 23 с.
11. МВ до виконання 
курсової роботи з 
дисципліни «Організація 
будівництва» для студентів 
спеціальності 194 
«Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології» спеціалізацій 
"Гідротехнічне 
будівництво", 
"Гідромеліорація, 
водогосподарське та 
природоохоронне 
будівництво" освітнього 
рівня «бакалавр». 
Беспалова А.В., Койчев 
О.О. Одеса: ОДАБА, 2018. 
34 с.
12. МВ до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни "Організація, 
планування та управління 
у будівниц-тві» для 
студентів галузі знань 19 
"Архітектура та 
будівництво" спеціальності 
192 «Будівнитво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації «Організація 
технічного надзору в 
будівництві», спеціальності 
194 «Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології» спеціалізацій 
«Гідротехнічне 
будівництво», 
"Водогосподарське та 
природоохоронне 
будівництво" для студентів 
освітнього рівня «магістр». 
Беспалова А.В., Файзулина 
О.А., Себова Г.Ю. / Одеса: 
ОДАБА, 2018. 22 с.
13. МУ к практическим 
занятиям по дисцип-лине 
«Охрана труда в 
строительстве» для 
студентов области знаний 
07 «Управление и 
администрирование», 
образовательного уровня 



«магистр». Кныш А.И., 
Беспалова А.В.,  
Дашковская О.П. Одеса: 
ОДАБА, 2017. 46 с.
14. МВ до практичних 
занять з дисципліни 
«Охорона праці в 
будівництві» для студентів 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування», 
освітнього рівня «магістр». 
Книш О.І., Беспалова А.В.,  
Дашковська О.П. / Одеса: 
ОДАБА, 2017. – 45 с.
15. МВ до РГР з дисципліни 
"Інноваційна стратегія 
організації будівництва в 
сучасних умовах" для 
студентів освітнього рівня 
«магістр» спеціальності -
192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 
Беспалова А.В.Себова Г.Ю., 
Файзулина О.А. Одеса: 
ОДАБА, 2018. 24 с.
16. МВ до практичних 
занять з дисципліни 
«Основи охорони праці» 
для студентів галузі знань 
02 «Культура і мистецтво» 
спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація» освітнього 
рівня «бакалавр» 
Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., Книш О.І 
Одеса: ОДАБА, 2017. 55 с.
17. МВ до практичних 
занять з дисципліни 
"Організація будівництва" 
для студентів галузі знань 
19 «Архітектура та 
будівництво»  
спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» спеціалізації 
«Теплогазопостачання та 
вентиляція" освітнього 
рівня «бакалавр». 
Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., Книш 
О.І. Одеса: ОДАБА, 2018. 23 
с.
18. МВ до виконання 
курсової роботи з 
дисципліни «Організація 
будівництва» для студентів 
спеціальності 194 
«Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології» спеціалізацій 
"Гідротехнічне 
будівництво", 
"Гідромеліорація, 
водогосподарське та 
природоохоронне 
будівництво" освітнього 
рівня «бакалавр». 
Беспалова А.В., Койчев 
О.О. Одеса: ОДАБА, 2018. 
34 с.
19. Конспект лекцій з дисц. 
"Організація, планування 
та управління в 
будівництві" для студентів 
галузі знань 19 – 
Архітектура та 
будівництво, 
спеціальностей 192 – 
Будівництво та цивільна 
інженерія та 194 – 
Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні 
технології освітньо-
кваліфікаційного рівня 
магістр. Беспалова А.В., 
Вєтох О.М. Одеса: ОДАБА, 
2019. 97 с.
20. МВ до практичних 
занять з дисципліни 
«Органіпзація, планування 
і управління в будівництві» 
для студентів галузі знань 
19 – Архітектура та 



будівництво, 
спеціальностей 192 – 
Будівництво та цивільна 
інженерія та 194 – ГБ, 
водна інженерія та водні 
технології ОКР магістр. 
Беспалова А.В., Файзулина 
О.А. Одеса: ОДАБА, 2019. 
52 с.21. 
21. Конспект лекцій з 
дисципліни “Охорона праці 
в галузі та цивільний 
захист” зі змістовного 
модуля "охорона праці в 
галузі" для студентів 
освітнього ступеня магістр 
спеціальності 193 «Геодезія 
та землеустрій» освітньої 
програми «Архітектура та 
будівництво». / Беспалова 
А.В., Дашковська О.П., 
Книш О.І., Лебедєв В.Г. 
Одеса: ОДАБА, 2020. 31 с
22. Конспект лекцій з 
дисципліни “Охорона праці 
в галузі та цивільний 
захист” зі змістовного 
модуля "Охорона праці в 
галузі" для студентів 
освітнього ступеня магістр 
освітньої програми 
"Управління та 
адміністрування". /  
Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., Книш 
О.І., Лебедєв В.Г. Одеса: 
ОДАБА, 2020. 42 с.
23. Конспект лекцій з 
дисципліни “Охорона праці 
в будівництві та цивільний 
захист” зі змістовного 
модуля "Охорона праці в 
будівництві" для студентів 
освітнього ступеня магістр 
спеціальності 191 
«Архітектура та 
містобудування» освітньо-
наукової програми 
«Архітектура та 
будівництво» 
спеціальностей 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» та 194 «ГБ,, 
водна інженерія та водні 
технології» освітньо-
наукової програми «ПЦБ» 
денної та заочної форм 
навчання. / Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., Книш 
О.І., Лебедєв В.Г. Одеса: 
ОДАБА, 2020. 41 с.
24. Конспект лекцій 
"Охорона праці в галузі та 
цивільний захист" зі 
змістовного модуля 
"Охорона праці в галузі" 
для студентів освітнього 
ступеня магістр 
спеціальності 133  
«Галузеве 
машинобудування» 
освітньої програми 
"Механічна інженерія". / 
Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., Книш 
О.І., Лебедєв В.Г. Одеса: 
ОДАБА, 2020. 32 с.
25. МВ до виконання РГР з 
дисципліни “Охорона праці 
в будівництві” спец-сті 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» Освітньої 
програми «Автомобільні 
дороги та аеродроми» 
кваліфікаційного рівня 
магістр. / Беспалова А.В., 
Книш О.І., Дашковська 
О.П. Одеса: ОДАБА, 2020. 
31 с.
26. МВ до виконання РГР з 
дисципліни “Охорона праці 
в будівництві” спец-сті 192 
«Будівництво та цивільна 
інженерія» Освітньої 
програми «Автомобільні 
дороги та аеродроми» 
кваліфікаційного рівня 



магістр. / Беспалова А.В., 
Книш О.І., Дашковська 
О.П. Одеса: ОДАБА, 2021. 
31 с
27. МВ до РГР  з 
дисципліни «Охорона 
праці в будівництві» для 
студентів освітнього 
ступеня магістр  
спеціальності 191 «Арх-ра 
та містобудування», 192 
«Буд-во та цивільна 
інженерія» та 194 
«Гідротехнічне буд-тво, 
водна інженерія та водні 
технології» осв. програми 
«Архітектура та буд-тво» / 
Книш О.І., Беспалова А.В., 
Дашковська О.П. Одеса: 
ОДАБА, 2021. 35 с.
Пункт 11:
 Консультування 
державного виробничого 
житлово-побутового 
підприємства будівельної 
корпорації «Укрбуд», 
довідка №64 від 
20.11.2018р.
 Пункт 12:
1. Беспалова А.В., 
Дашковская О.П., Лебедев 
В.Г. Закономерности 
пылеобразования при 
обработке каменных 
поверхностей. Актуальные 
проблемы инженерной 
механики: зб. тез доп. III 
міжнар. конф. (м. Одеса, 
10-14 травня 2016 р.). 
Одеса, 2016. С. 36-39.
2. Беспалова А.В., 
Дашковская О.П., Белый 
И.А. Влияние пыли на 
организм человека при 
различных режимах 
обработки каменных 
поверхностей. Безпека 
життя  і діяльності людини 
– освіта, наука, практика: 
матеріали XV міжнар. 
наук.-практ. конф., м.Київ, 
19-20 трав. 2016 р. Київ, 
2016. С. 31-35.
3. Беспалова А.В., 
Файзулина О.А. 
Обеспечение качества 
обучения студентов на 
кафедре организации 
строительства и охраны 
труда. Управління якістю 
пiдготовки фахівців: 
матеріали  ХХІI мiжнар. 
наук.-метод. конф., м. 
Одеса, 20-21 квіт. 2017 р. 
Ч.1. Одеса, 2017. С.4-5.
4. Файзулина О.А., 
Беспалова А.В., 
Кушниренко В.В. 
Математическое 
моделирование в 
управлении 
хозяйственными 
процессами. Актуальні 
проблеми інженерної 
механіки: материали IV 
міжнар.конф. (м. Одеса, 16-
19 трав. 2017 р.). Одеса, 
2017. С. 156 – 158.
5. Беспалова А.В., 
Дашковская О.П., Кныш 
А.И. Пути повышения 
эффективности 
управления охраной труда. 
Перспективні технології 
для забезпечення безпеки 
життєдіяльності та 
довголіття людини: тези 
доп. першої міжнар наук.-
техн. конф., м. Одеса, 24-25 
трав. 2018 р.  Одеса, 2018. 
С. 69-73.
6. Беспалова А.В., 
Дашковська О.П., Книш 
Л.І., Файзулина О.А. Роль 
освітнього процесу у 
вихованні культури 
безпеки життєдіяльності. 



Безпека життя і діяльності 
людини – освіта, освіта, 
практика: матеріали XVI 
міжнар. наук.-метод. конф. 
м. Львів, 25-27 квіт. 2018 р. 
Львів, 2018. С. 63-64.
7. Беспалова А.В., Лебедев 
В.Г., Фроленкова О.В., 
Луговская Е.А. Разрезание 
каменных строительных 
материалов и керамичесой 
плитки при строительных 
работах алмазными 
дисками. Новые и 
нетрадиционные 
технологии в ресурсо- и 
энергосбережении: 
матеріали міжнар. наук.-
техн. конф., м. Одеса. 26-29 
вер. 2018 р. Одеса, 2018. С. 
17-19.
8. Беспалова А.В., 
Дашковская О.П., Кныш 
А.И. Пути повышения 
єффективности 
управления охраной труда. 
Перспективні технології 
для забезпечення безпеки 
життєдіяльності та 
довголіття людини: тези 
доп. першої міжнар. наук.-
техн. конф., м. Одеса, 24-25 
трав. 2018 р. Одеса, 2018. С. 
69-73.
9. Bespalova A., Lebedev V., 
Frolenkova O., 
Chumachenko T. Сutting 
stone and ceramic building 
materials with diamond 
discs. Scientific letters of 
academic society of Michal 
Baludansky. 2019. No 7. Р. 9-
17.
10. Беспалова А.В., 
Дашковская О.П., Кныш 
А.И. Управління охороною 
праці та промисловою 
безпекою. Проблеми та 
перспективи розвитку 
охорони праці: матеріали 
IX всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Львів, 16 квіт. 
2019 р. Львів, 2019, С. 3-4.
11. Беспалова А.В., 
Файзулина О.А. 
Технология разработки 
лекций по новой 
дисциплине. Управління 
якістю пiдготовки фахівців: 
матеріали ХХІV мiжнар. 
наук.-метод. конф., м. 
Одеса, 18-19 квіт. 2019. ч.2. 
м. Одеса, 2019. С. 17-18.
12. БеспаловаА.В. О 
преподавании дисциплин 
"Охрана труда" и 
"Безопасность 
жизнедеятельности" в 
ОГАСА. Перспективні 
технології для 
забезпечення безпеки 
життєдіяльності та 
довголіття людини: Тези 
доп. другої міжнар. наук.-
техн. конф. м. Одеса, 15-16 
трав. 2019. Ч.1. м. Одеса, 
2019. С. 11-13.
13. Bespalova A., Lebedev V., 
Morozov Y., Chumachenko T. 
Klymenko N. Mathematical 
Modeling of the Process of 
the Interaction of the Cutting 
Diamond Disk with the 
Environment. InterPartner-
2019: Grabchenkoˈs 
International Conference on 
Advance Vanufacturing 
Process, Odessa, Ukraine, 
Septemder 19-13, 2019. 
Odessa, 2019. P 35.
14. Беспалова А.В., Гринько 
В.В. Система управления 
охраной труда в 
строительстве. Актуальні 
проблеми та перспективи 
розвитку охорони праці, 
безпеки життєдіяльності та 



цивільного захисту: 
матеріали ІІ всеукр. наук.-
практ. конф., м. Одеса, 3-4 
червня. 2020 р. Одеса: 
ОДАБА, 2020. С. 4-6.
15. Беспалова А.В., Рыжко 
А.Н., Ковтун О. И. 
Системный подход к 
охране труда в учебной 
лаборатории кафедры 
организации строительства 
и охраны труд. Актуальні 
проблеми та перспективи 
розвитку охорони праці, 
безпеки життєдіяльності та 
цивільного захисту: 
матеріали ІІ всеукр. наук.-
практ. конф., м. Одеса, 3-4 
червня. 2020 р. Одеса: 
ОДАБА, 2020. С. 35-37.
16. Лебедев В.Г., Беспалова 
А.В. Зависимость размеров 
капель смазочно-
охлаждающей жидкости 
при шлифовании и 
разрезании материалов в 
зависимости от 
зернистости и скорости 
вращения круга. Актуальні 
проблеми та перспективи 
розвитку охорони праці, 
безпеки життєдіяльності та 
цивільного захисту: 
матеріали ІІ всеукр. наук.-
практ. конф., м. Одеса, 3-4 
червня. 2020 р. Одеса: 
ОДАБА, 2020. С. 94-95.
17. Беспалова А.В. 
Исследования 
пылеобразования при 
разрезании камней. 
Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та 
цивільного захисту: 
матеріали ІІ всеукр. наук.-
практ. конф., м. Одеса, 3-4 
червня. 2020 р. Одеса: 
ОДАБА, 2020. С. 109-112.
18. Беспалова А.В. 
Характеристика 
пылеобразования при 
разрезании камня. 
Матеріали 76-ї науково-
техн. конференції проф.-
виклад. складу, 20-21 
травня 2020 року, Одеса. С. 
199.
19. Беспалова А.В. 
Файзулина О.А. Лебедев 
В.Г., Фроленкова О.В. 
Чумаченко Т.В. 
Контактный теплообмен 
режущего алмазного диска 
с пограничным слоем 
воздуха. Актуальні 
проблеми інженерної 
механіки: мат-ли VIII 
міжнар. наук.-практ. конф. 
м. Одеса, 11–14 трав. 2021 
р. Одеса, 2021. С.87-92. 
20. Беспалова А.В. 
Застосування засобів 
індивідуального захисту 
органів дихання: плюси і 
мінуси. Перспективні 
технології для 
забезпечення безпеки 
життєдіяльності та 
довголіття людини: 
матеріали ІІІ всеукр. наук.-
практ. конф., м. Одеса, 6-7 
травня. 2021 р. Одеса: 
ОДАБА, 2021. С. 47-52.
21. Беспалова А.В. 
Проблеми охорони праці в 
будівельній галузі та шляхи 
їх вирішення. Охорона 
праці: освіта і практика: 
мат-ли всеукр. наук.-практ. 
конф. викладачів та 
фахівців-практиків, м. 
Львів, 27 квітня 2021 р. 
Львів: ЛДУ БЖД, 2021. 
С.86-87.
22. Файзулина О.А., 



Беспалова А.В. Про 
викладання англійською 
мовою. Управління якістю 
пiдготовки фахівців: 
матеріали ХХVІ мiжнар. 
наук.-метод. конф., 15 
травня 2021 м. Одеса,2021. 
С.113-114.
23. Лебедєв В.Г., 
Чумаченко 
Т.В.,Омельченко Є.І., 
Миколаєва Т.В., Беспалова 
А.В. Дослідження сил 
різання при шліфуванні 
мартенситно-старіючої 
сталі електрокорундом, 
кругом з кубічного нітриду 
бору та синтетичним 
алмазом. Инженерия 
поверхности и реновация 
изделий:мат-ли 21-ої 
мiжнар. наук.-техн. конф. 
м. Свалява, Закарпатська 
обл. 7–11 червня 2021 р. К: 
АТМ Украины, 2021. С.
Пункт 14:
1. Керівництво 
студентською науковою 
роботою переможця І туру 
конкурсу студ. наук. робіт у 
галузі 
«Управління проектами» 
студ-та КПЦБ-330 
Сайтарли С.Ю., приказ 
№37/ох від 07.04.2016р.
2. Керівництво 
студентською науковою 
роботою переможця І туру 
конкурсу студ. наук. робіт у 
галузі «Економіка та 
управління 
підприємствами» студ-та 
ПЦБ-509м(п) Кушніренко 
В.В. приказ №68/од від 
12.04.2017р.
3. Керівництво 
студентською науковою 
роботою переможця І туру 
конкурсу студ. наук. робіт у 
галузі "Охорона праці" 
студ-та ПЦБ-519м(н) 
Гринько В.В. "Аналітичні 
дослідження 
закономірностей 
пилоутворення при 
абразивному розрізанні 
кам'яних матеріалів", наказ 
№ 103/од віл 29.04.2020 р.
4. Посилання на профілі:
4.1. профіль Scopus:
https://www.scopus.com/au
thid/detail.uri?
authorId=57204469418   
4.2. профіль WebofSciencе:
https://www.webofscience.co
m/wos/author/record/35469
538 
  

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні 

результати навчання 
ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН 20. Вміти 
реалізувати навички 
взаємодії, лідерства, 
командної роботи

ОК1 Професійна та 
цивільна безпека

Викладання проводиться у 
вигляді:  практичних занять, 
консультацій з викладачами, 
наукових семінарів, самостійної 
роботи здобувача. Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 



геодезії та землеустрою занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

розрахунково-графічна робота

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних, 
лабораторних занять, 
консультацій з викладачами, 
наукових семінарів, самостійної 
роботи здобувача. Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 19. Знати 
принципи управління 
персоналом, вимоги до 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності.

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)



викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних, 
лабораторних занять, 
консультацій з викладачами, 
самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК1 Професійна та 
цивільна безпека

Викладання проводиться у 
вигляді:  практичних занять, 
консультацій з викладачами, 
наукових семінарів, самостійної 
роботи здобувача. Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація

ПРН 18. Вміти 
оцінювати правові, 
соціальні та економічні 
наслідки 
запропонованих заходів 
із землеустрою та 
ведення державного 
земельного кадастру

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота



Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

ПРН 17. Вміти 
враховувати 
індикатори ринку 
нерухомості під час 
розробки документації 
із землеустрою та 
ведення державного 
земельного кадастру

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 16. Вміти 
використовувати 
державні бази даних 
геопросторової 
інформації у галузях 
землеустрою та 
кадастру

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних, 
лабораторних занять, 
консультацій з викладачами, 
наукових семінарів, самостійної 
роботи здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота



ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 15. Вміти 
досліджувати 
проблемні питання в 
галузях землеустрою 
та кадастру, 
визначати обмеження, 
у тому числі зумовлені 
проблемами сталого 
розвитку та впливу на 
довкілля

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 14. Вміти 
здійснювати 
просторове планування                
та управління 
територіями у галузях 
землеустрою та 
кадастру

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)



Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, лабораторних, 
практичних занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ПРН 13. Вміти 
застосовувати і 
використовувати 
відповідний 
термінологічний 
апарат та форми 
вираження у 
професійній діяльності

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота



й дистанційне.
ОК1 Професійна та 
цивільна безпека

Викладання проводиться у 
вигляді: практичних занять, 
консультацій з викладачами, 
наукових семінарів, самостійної 
роботи здобувача. Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ПРН 12. Формувати 
кадастрові дані, 
розробляти 
землевпорядну та 
кадастрову 
документацію 

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних, 
лабораторних занять, 
консультацій з викладачами, 
наукових семінарів, самостійної 
роботи здобувача. Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

икладання проводиться у вигляді: 
лекцій, практичних, лабораторних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у підсумкова атестація, захист 



вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

атестаційної роботи

ПРН 10. Знати 
нормативно-правові 
засади раціонального 
використання та 
охорони земель на всіх 
територіальних рівнях, 
ведення кадастру та 
моніторингу, 
державного 
регулювання 
використання та 
охорони земель, 
реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та 
їх обтяжень

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 11. Володіти 
технологіями і 
методиками 
планування і виконання 
топографо-геодезичних 
і кадастрових знімань  
у галузях землеустрою 
та кадастру

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 



занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ПРН 8. Вміти 
застосовувати методи 
менеджменту для 
забезпечення 
ефективності 
впровадження заходів із 
землеустрою та 
кадастру

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)



аудиторне так й дистанційне.
ПРН 9. Володіти 
методиками, 
методами, 
технологіями  ведення 
кадастру та 
моніторингу земель на 
різних територіальних 
рівнях

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 1. Знати свої права 
і обов’язки як члена 
суспільства, 
усвідомлювати 
цінності 
громадянського 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина України

ОК1 Професійна та 
цивільна безпека

Викладання проводиться у 
вигляді: практичних занять, 
консультацій з викладачами, 
самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)



самостійної роботи здобувача
ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, лабораторних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, лабораторних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 3. Знати 
нормативно-правові 
засади забезпечення 
питань раціонального 
використання, охорони, 
обліку та оцінки земель 
на національному, 
регіональному, 
локальному рівнях

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ПРН 2. ОК 6. Законодавче Викладання проводиться у залік, поточна атестація, 



Використовувати усно 
і письмово професійно-
профільну та технічну 
українську мову та 
вміти спілкуватися 
іноземною мовою 
(англійською) у 
фаховому середовищі

забезпечення кадастру 
нерухомості

вигляді: практичних занять, 
консультацій з викладачами, 
самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: практичних занять, 
консультацій з викладачами, 
самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 5. Застосовувати 
методи і технології 
землевпорядного 
проектування, 
організовувати 
розробку та 
впровадження схем і 
проектів землеустрою, 
застосовувати знання 
кадастрових зйомок, 
оцінки земель та 
реєстрації земельних 
ділянок із 
використанням 
геоінформаційних 
систем і технологій

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 4. Знати 
теоретичні і практичні 
положення 
землеустрою та 
кадастру, оцінки землі і 
нерухомості, 
проведення 
моніторингу та 
інвентаризації землі, 
управління земельними 
ресурсами

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: практичних занять, 
консультацій з викладачами, 
самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)



самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 6. 
Використовувати 
методи збору 
інформації в галузях 
землеустрою і 
кадастру, їх 
систематизації і 
класифікації відповідно 
до визначеної законом 
мети, проектного або 
виробничого завдання

ОК2 Нормативно-правове 
регулювання у сфері 
геодезії та землеустрою

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 8. ГІС в управлінні 
територіями

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота



різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ПРН 7. Знати та вміти 
використовувати 
методологію, методи 
та методики 
проведення наукових та 
прикладних досліджень 
для розв’язання 
прикладних галузевих 
завдань

ОК 3 Економіка 
природокористування

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 4. Кадастр природних 
ресурсів

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 5. Раціональне 
використання та охорона 
земель

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

ОК 7. Управління 
земельними ресурсами

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

ОК 9.  Ринок та оцінка 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, самостійної роботи
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, 
розрахунково-графічна робота

Практична підготовка Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача

залік, поточна атестація, 
підсумкова атестація, звіт з 
практики

Атестаційна робота Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи здобувача. 
Навчання може відбуватися в 
різних форматах, як аудиторне так 
й дистанційне.

підсумкова атестація, захист 
атестаційної роботи

ОК 6. Законодавче 
забезпечення кадастру 
нерухомості

Викладання проводиться у 
вигляді: лекцій, практичних 
занять, консультацій з 
викладачами, наукових семінарів, 
самостійної роботи 
здобувача.Навчання може 
відбуватися в різних форматах, як 
аудиторне так й дистанційне.

екзамен, поточна атестація, 
підсумкова атестація, курсова 
робота (проект)

 


