
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Освітня програма 2236 Геодезія та землеустрій

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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44

Повна назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО 02125102

ПІБ керівника ЗВО Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

vnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 2236

Назва ОП Геодезія та землеустрій

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

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру

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

Кафедри: міжнародних комунікацій та політичного аналізу, іноземних 
мов природничо-математичних спеціальностей, цивільно-правових 
дисциплін, практичної психології та психодіагностики; загальної 
педагогіки та дошкільної освіти 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк 
вул. Кравчука, 36 (Корпус К),
вул. Потапова, 9 (Корпус С),
вул. Винниченка, 30а (корпус Н)

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Інженер-землевпорядник. Інженер-геодезист

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 127714

ПІБ гаранта ОП Волошин Володимир Ульянович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Voloshyn.Volodymyr@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-721-66-11

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія сучасної кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру як структурного підрозділу географічного 
факультету бере свої витоки із природничо-географічного факультету Луцького педагогічного інституту імені Лесі 
Українки. 
У 2002 р., у зв'язку із акредитацією спеціальностей кафедри, кафедра геоекології та картографії була перейменована 
на кафедру екології, землевпорядкування та кадастру, а у травні 2004 р. на базі цієї кафедри було створено кафедри 
екології та охорони навколишнього середовища і геодезії, землевпорядкування та кадастру.
До 2016 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Мельник В.М. З 2016 року і донині кафедру 
очолює доктор технічних наук, професор Уль А.В.
Ліцензуванню спеціальності та розробленню першої редакції ОП передував аналіз ринку освітніх послуг, тенденцій 
розвитку економіки та ринку праці північно-західних регіонів України та Волинської області зокрема. 
У 2003 р. випусковою кафедрою було здійснено перший випуск бакалаврів (15 осіб д.ф.н. та 18 осіб з.ф.н.) за 
напрямом підготовки Геодезія, картографія та землеустрій. Передумовою розроблення магістерської ОП Геодезія та 
землеустрій стала необхідність підготовки здобувачів за спеціальністю Землевпорядкування та кадастр ОКР 
Спеціаліст та Магістр. Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій акредитовано за другим (магістерським) рівнем у 
2018 р. Сертифікат УД № 03013372 від 04.11.2020 р. (наказ МОН України від 27.02.2018 №204. Термін дії до 
01.07.2023 р.).
Розроблення актуальної редакції  ОП Геодезія та землеустрій на другому (магістерському) рівні вищої освіти було 
розпочато в 2021 році з урахуванням аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування подібних освітніх 
програм, консультацій з організаціями-роботодавцями та закордонними колегами, опитування випускників та 
студентів-магістрів (за результатами проходження виробничої практики). ОПП Геодезія та землеустрій підготовки 
магістрів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій затверджена Вченою радою Волинського національного 
університету імені Лесі Українки 29.06.2021 р. (Протокол №7, введено в дію з 01.09.2021 р.). 
Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії та землеустрою становить 9 штатних одиниць. До складу 
робочої групи з розроблення/оновлення ОП входять професор, доктор технічних наук, доценти, кандидати 
технічних та географічних наук, студенти і представники роботодавців. Загальний обсяг програми складає 90 
кредитів ЄКТС. Обсяг обов’язкових компонент освітньої програми циклу загальної підготовки становить 20 
кредитів, циклу професійної підготовки – 46 кредитів, а вибіркових компонент освітньої програми – 24 кредити. 
Структура навчального плану освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає 
освітньо-професійній програмі підготовки. Відповідно навчальний план складено з урахуванням рекомендацій 
МОН України.
Здобувачі вищої освіти задіяні в роботі органів студентського самоврядування, громадській діяльності, мають 
можливість поєднувати навчання та дослідження, доступними для них є програми академічної мобільності.
 
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 2022 - 2023 24 22 2 0 0

2 курс 2021 - 2022 11 8 3 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 2099 Геодезія та землеустрій

другий (магістерський) рівень 2236 Геодезія та землеустрій

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48529 Геопросторове моделювання, моніторинг земель та 
управління територіями
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 99601 21133

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

99601 21133

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 2040 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 Таблиця 2_Кадрове 
забезпеченення.pdf

hBbMVPLumU98CLYWC80uvDf2qF8QjKPF+NbzmTfF7
xk=

Освітня програма Osv_progr_193_M(21)_Final_21.pdf uXOZ1ccIk77R6EI+rBi2OdDdcHnxGhxkilb2eq62AT4=

Освітня програма Osv_progr_193_M(21)_Final_22.pd
f

P4IhQYjF+O3X+WMjuzhBOXAbvYtrJEiI3q9usFde7hc=

Навчальний план за ОП NP_Magistr2021_ZFN.pdf ji0+vRjwBj5Ij8pxMQKUIjAB6SA3TWN96rKvs9FeyTk=

Навчальний план за ОП NP_Magistr2021_DFN.pdf GdTublBLWzeultKNSOS25IbMMaUPPcIV92ERERnrVx
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РецензіяПавлишин.pdf Oh6O+m7q51i2L4qZGE0DHfxpssvaKoA/jHI9Egwjq94=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Хвисюук.pdf pDfWvcITu3e27VQyUKDHWpMvVylpvYIDSlzMPC1tC34
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія Томчук.pdf Cn1vpGCGsw6yqy8fK1p1v9OGTRUylSU2DWs0W7CAeeI
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія А Капустюк ВНУ.pdf N/s/hMC6+KARQYtmDhPk5YNJDolWpDKCl7AI+cWJE
C0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Брунн.pdf jUXwom03eEzy0D0Xyp9qHkWSlzlSPnT7D/sUeIy/e6Y=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Місія Волинського національного університету імені Лесі Українки полягає у формуванні високоосвічених, 
національно свідомих, чесних, небайдужих, творчих особистостей, які здатні незалежно мислити і відповідально 
діяти дотримуючись принципів добра та справедливості для розвитку відкритого і демократичного суспільства.
Метою ОП є підготовка висококваліфікованих здобувачів освіти, здатних до самостійної практичної та науково-
дослідницької діяльності у сфері геодезії та землеустрою, що дасть їм можливість ефективно та самостійно 
застосовувати здобуті знання, уміння і навички у своїй професійній діяльності та бути конкурентоспроможними на 
ринку праці.
ОП охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики геодезичної та землевпорядної 
науки, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для здійснення наукової та виробничої діяльності.
Особливістю ОП і водночас її конкурентною перевагою є спадкоємність традицій наукової школи у галузі геодезії та 
фотограмметрії, а також мультивекторність і практичність, що забезпечує підготовку фахівців із геодезії та 
землеустрою, які мають поглиблені знання і володіють сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення 
експериментальних і практичних завдань. Можливість здійснення наукових досліджень за програмами академічної 
мобільності підкреслює теоретичну та практичну спрямованість ОП.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОП розроблена та реалізується відповідно до Стратегії розвитку Волинського національного університету імені Лесі 
Українки на 2020-2024 роки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Strategy_VNU.pdf), Статуту ВНУ імені 
Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-ukrayinki), Стратегії розвитку освітньо-професійних 
програм спеціальності 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-08/StrategyOPP.pdf), Стратегічного плану розвитку та Концепції розвитку 
географічного факультету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/heohrafichnyy-fakultet).
ОП створює, зберігає та поширює знання у природничій, суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах через 
реалізацію індивідуальної траєкторії навчання, вільного вибору дисциплін, створення онлайн-середовища, 
адаптації навчальних планів до актуальних потреб, запровадження елементів дуальної освіти, поєднання 
теоретичного і прикладного аспектів вивчення дисциплін, підвищення якості виробничої практик тощо .
ВНУ імені Лесі Українки є єдиним з-поміж ЗВО Волинської області, який здійснює підготовку фахівців першого, 
другого та третього рівнів вищої освіти галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 193 Геодезія та 
землеустрій.

 

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

До розробки освітньої програми були залучені здобувачі (Дивак В.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти; Морозюк Б.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти). Вони мали змогу обговорювати 
ОП в академічних групах та студентських спільнотах, здійснювати оцінку змісту, цілей, програмних результатів ОП 
та вносити пропозиції шляхом заповнення анкети при громадському обговоренні ОП, соціологічного опитування 
Освіта очима студентів https://app.box.com/s/3cggniwhp3u90selxvducczbz4jnm55i. 
Пропозиції здобувачів обговорювались на засіданнях кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, 
(http://rb.gy/1viaq3). Зокрема з метою конкретизації змісту освітньої компоненти було враховано пропозицію щодо 
зміни назви дисципліни Організація територій на Просторова організація територій, у зв’язку із застосуванням 
просторових методів планування території, а також перенесення вивчення дисципліни з 1 на 3 семестр.

- роботодавці

Запити роботодавців вивчаються під час зустрічей із керівниками структурних підрозділів Волинської ОДА, 
науково-дослідних та проєктних організацій  різних форм власності, підприємцями, що працюють у галузі геодезії 
та землеустрою. Зокрема, у розмові з начальником управління містобудування та архітектури Волинської ОДА 
Томчуком М.І. було підтверджено актуальність багатопрофільної підготовки майбутніх інженерів-геодезистів та 
інженерів-землевпорядників для потреб галузі у Волинському регіоні; начальником виробничого відділу ДП 
Волинський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою Павлишиним В.П. було вказано на доцільність 
підготовки фахівців із подвійною професійною кваліфікацією, а головним спеціалістом ПрАТ Волиньводпроєкт 
Хвисюком А.К було обговорено шляхи удосконалення реалізації практичної складової програми, вказано на 
актуальність проходження здобувачами виробничої практики в установах Волинської області. Ці пропозиції та 
відгуки знайшли своє відображення у рецензіях (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/geodeziyi-zemlevporyadkuvannya-ta-
kadastru) та протоколах засідання кафедри (http://rb.gy/i1v34k http://rb.gy/1viaq3 ). 

- академічна спільнота

При формуванні освітньо-професійної програми були проаналізовані освітні програми, навчальні плани, робочі 
навчальні плани інших закладів освіти, зокрема Національного університету "Львівська політехніка", Київського 
національного університету будівництва та архітектури, Національного університету водного господарства та 
природокористування, що здійснюють підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій.
ОП рецензував доктор технічних наук, професор факультету інженерії пластмас та геодезії Університету прикладних 
наук Вюрцбург-Швайнфурт (Німеччина) Ансгар Брунн, який надіслав схвальний відгук (http://rb.gy/sztq0o).
НПП беруть активну участь у вдосконаленні ОП. Щороку НПП, що забезпечують викладання нормативних та 
вибіркових ОК, актуалізують та вдосконалюють їх зміст згідно з сучасними вимогами нормативно-правової бази та 
нових розробок в галузі геодезії та землеустрою.

- інші стейкхолдери

Кафедра має тісні зв’язки зі спорідненими випусковими кафедрами інших ЗВО, зокрема Національним 
університетом "Львівська політехніка", Київським національним університетом будівництва та архітектури, 
Національним університетом водного господарства та природокористування, Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича, Ужгородським національним університетом.
Консультування та обмін досвідом щодо підготовки фахівців у сфері геодезії та землеустрою здійснюється під час 
роботи конференцій Українського товариства фотограмметрії та дистанційного зондування, Українського 
картографічного товариства; Західного геодезичного  товариства Українського товариства геодезії і картографії, 
постійними членами яких є НПП випускової кафедри.
Також враховуютьcя пропозиції стейкхолдерів, на підприємствах яких організовано бази практики.
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Відповідність ОП тенденціям і пріоритетам розвитку ринку праці та спеціальності було встановлено у результаті 
неперервного аналізу, взаємодії, співпраці, консультування, при проведенні науково-практичних конференцій з 
представниками топографо-геодезичних та землевпорядних організацій, галузевих громадських організацій та 
об’єднань, академічної спільноти України.
Унікальністю ОП є подвійна професійна кваліфікація здобувачів (Інженер-землевпорядник. Інженер-геодезист), що 
робить їх більш конкурентоспроможними на ринку праці. 
У контексті проведення земельної реформи та децентралізації (формування ОТГ) на ринку праці різко зріс попит на 
сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. Цей попит визначається нами шляхом 
контент-аналізу платформ з працевлаштування та даних Волинського обласного центру зайнятості, визначення та 
узагальнення вимог роботодавців до фахівців-землевпорядників та геодезистів і врахуванні їх при перегляді ОП. 
Опанувавши ОП, випускник може виконувати топографо-геодезичні знімання; здійснювати геодезичне 
забезпечення інженерно-пошукових, проєктних та будівельних робіт; виконувати роботи з приватизації та 
інвентаризації земель; здійснювати ведення державного земельного та містобудівного кадастрів, що відображено у 
змісті програмних результатів навчання: ПРН 3, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 14.

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 діяльності вітчизняної сфери геодезії та землеустрою з метою визначення загальних сучасних 
пріоритетів освіти, бачення процесу підготовки та подальшої діяльності інженерів-геодезистів та інженерів-
землевпорядників. Серед регіональних проблем, що підлягають вирішенню випускниками даної ОП, є проблеми, 
пов’язані з формуванням сталого розвитку регіону та збалансованого землекористування, що вписується у Стратегію 
розвитку Волинської області на період до 2027 року (https://voladm.gov.ua/article/strategiya-rozvitku-volinskoyi-
oblasti-na-period-do-2027-roku//). Галузевий та регіональний контексти ОП відображено у змісті обов’язкових та 
вибіркових ОК; тематиці випускних кваліфікаційних робіт, що спрямовані на вирішення конкретних проблем 
геодезії та землеустрою, з урахуванням їх галузевої та регіональної специфіки,  базах практик тощо. Цілі ОП 
сформульовано з урахуванням досвіду щодо розвитку галузі, якого НПП набувають у процесі наукової роботи 
(зокрема науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо), виконання НДР на замовлення установ 
та організацій.

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

При проєктуванні та розробці ОП враховувався як досвід подібних ОП інших ЗВО України, так і зарубіжних країн. 
Враховано досвід за аналогічними ОП таких вітчизняних ЗВО: Національного університету "Львівська політехніка", 
Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного університету водного 
господарства та природокористування, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
Ужгородського національного університету. Тісна співпраця з Університетом прикладних наук Вюрцбург-
Швайнфурт (м. Вюрцбург, Німеччина) дозволила детально проаналізувати процес підготовки фахівців споріднених 
спеціальностей у Німеччині. 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, а також розширити можливості формування дослідницьких і соціальних навичок (soft skills). На основі 
цього було удосконалено структурно-логічну схему ОП.

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

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та 
будівництво другого (магістерського) рівня вищої освіти 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?

Результати навчання за ОП відповідають дескрипторам 7 рівня Національної рамки кваліфікацій (із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМУ № 519 від 25.06.2020 р.) ОП, що акредитується, розроблена згідно з вимогами 
Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій" (2020 р.), Класифікатора професій ДК 003-2015. При розробці програми 
використовувалися Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, які затверджено та введено 
в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600.
Програмні результати навчання за ОП визначені згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій, яка 
"ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти" 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text).
Згідно з нормативно визначеними вимогами, ОП Геодезія та землеустрій відповідає таким вимогам. По-перше, 
компоненти ОП передбачають вивчення актуальних проблем геодезії та землеустрою і спрямовані на поглиблення 
знань, отриманих на попередньому бакалаврському рівні. Зміст та структура ОК, визначених в освітній програмі, не 
повторює зміст ОК першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а отже не дублює інформацію та не є повторенням 
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попередньо засвоєних знань. Натомість, цикл дисциплін загальної та професійної підготовки освітньої програми 
передбачає вивчення сучасних геодезичних, фотограмметричних, геоінформаційних технологій та методів, що не 
розглядалися або лише побіжно розглядалися на бакалаврському рівні. Головний акцент у ОП зроблений на 
використанні проблемного навчання в процесі підготовки фахівців у ЗВО, що забезпечує формування у випускників 
критичного мислення та здатність робити самостійні висновки. По-друге, забезпечення формування 
спеціалізованих умінь/навичок розв’язання проблем, необхідних для проведення досліджень та/або провадження 
інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань, ОП передбачає формування у студентів уміння самостійно 
приймати рішення з урахуванням умов сьогодення. По-третє, забезпечення ОП передбачає різноманітні форми 
роботи студентів на практичних та лабораторних заняттях, під час проходження практик та написанні і захисту 
випускної кваліфікаційної роботи, які повинні розвинути комунікативні навички випускника. 

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)?

66

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

24

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

Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, що 
відображається у таких загальних і фахових компетентностях, які реалізуються через зміст освітньої і професійної 
складових ОПП (навчальний план 2021 р.). Підготовка проводиться протягом 1 року 4 місяців і містить два цикли: 
цикл загальної підготовки та цикл професійної підготовки. Цикл загальної підготовки передбачає вивчення 
науково-теоретичних освітніх компонентів, пов’язаних із вивченням сучасних методик навчання, інтелектуальної 
власності, методології та організації наукових досліджень в галузі геодезії та землеустрою, правового регулювання 
господарської діяльності у сфері геодезії та землеустрою, наукової комунікації іноземною мовою і цивільного 
захисту та охорони праці в галузі. 
Цикл професійної підготовки включає нормативні освітні компоненти, а також вибіркові ОК,  і передбачає 
вивчення науково-теоретичних та практико-орієнтованих компонент, пов'язаних із вивченням  теоретичних основ, 
методик, новітніх технологій та обладнання для збору, аналізу геопросторових даних у сфері геодезії та 
землеустрою, їх відображення на картах і планах за допомогою ГІС-технологій, здійснення моніторингу, охорони 
земель та управління земельними ресурсами при раціональній організації територій адміністративно-
територіальних одиниць та суб’єктів господарювання.
Чітка ієрархічна система освітніх компонентів забезпечує логічну структуру ОП, що формує теоретико-
методологічне підґрунтя у вивченні освітніх компонент. У сукупності освітні компоненти спрямовані на досягнення 
програмних результатів навчання, що демонструє відповідна матриця.
Зміст ОП акцентовано на формування та розвиток професійних компетентностей, які включають наукові та 
прикладні знання: зокрема принципів роботи та функціонального призначення сучасних геодезичних, 
фотограмметричних та інших спеціальних приладів та технологій, а також методик проведення відповідних робіт на 
основі нормативних, інструктивних і методичних матеріалів, стандартів, технічних умов, інструкцій та інших 
нормативно-розпорядчих документів у професійній діяльності. Програмні результати спрямовані на здатність 
розуміти і враховувати соціально-економічні, екологічні, етичні аспекти, які впливають на формування технічних 
рішень із використанням практичних навичок та технічних засобів; аргументувати вибір методів розв’язання 
типових та спеціальних задач; критично оцінювати отримані результати та аргументувати або обґрунтовувати 
прийняті рішення. Прикладна спрямованість програми передбачає виробничу практику із написанням 
магістерської роботи на підприємствах галузі геодезії та землеустрою на посадах різного рівня (4 кредити ЄКТС) та 
переддипломну практику із написанням магістерської роботи (6 кредитів ЄКТС). 

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

ІОТ регламентується Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про порядок формування індивідуальної траєкторії 
навчання студентів ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про індивідуальний навчальний план студента, 
Положенням про дистанційне навчання у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про визнання результатів 
навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки, 
Положенням про організацію та проведення сертифікатних курсів у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про 
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порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки, 
Положенням про проведення практики студентів ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про підготовку студентів у 
ВНУ імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти, Положенням про порядок 
переведення, поновлення, відрахування студентів та надання їм академічної відпустки у ВНУ імені Лесі Українки 
http://rb.gy/kaf2wc . ІОТ реалізується шляхом вибору дисциплін, спортивних секцій, баз проходження практик, 
тематики рефератів, кваліфікаційних робіт, сертифікатних курсів, курсів з вивчення іноземних мов, консультацій, 
програм академічної мобільності тощо.

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

Можливість вибору навчальних дисциплін обсягом 24 кредити ЄКТС (26,7% ) реалізується відповідно до Положення 
про індивідуальний навчальний план студента (http://rb.gy/qzauam).
Інформування здобувачів про вибіркові дисципліни відбувається через Каталог освітніх програм та вибіркових 
дисциплін https://vnu.edu.ua/uk/all-educations, який оновлюється на сайті університету. 
Для здійснення вибору вибіркових освітніх компонент необхідно: ознайомитися на сайті університету (Перелік 
вибіркових дисциплін) із описом дисциплін; упродовж вересня здійснити вибір у системі ПС-Журнал успішності-
Web. Тривалість етапу – не менше двох тижнів. Упродовж усього етапу вибору здобувач може переобирати 
(змінювати) перелік освітніх компонент.
Формування груп відбувається із врахуванням допустимої мінімальної чисельності здобувачів освіти у групі. За 
неможливості сформувати групу здобувачам надається змога здійснити повторний вибір у системі ПС-Журнал 
успішності-Web із переліку освітніх компонент, групи на вивчення яких уже сформовані. При невчасному 
(відсутньому) обранні вибіркових освітніх компонент деканат самостійно прикріплює здобувача освіти до однієї із 
сформованих груп. Якщо здобувач освіти із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив 
помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних освітніх 
компонент, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Обирають освітні компоненти в обсязі, що 
зазначені у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру. При цьому здобувачі мають 
право обирати дисципліни, що запропоновані для інших ОП або сертифікатну програму, яка реалізується в 
університеті або в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних). Обрання тематики випускних 
кваліфікаційних 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

Нормативними документами, які регулюють практичну підготовку здобувачів освіти, є Положення про організацію 
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, 
Положення про проведення практики студентів ВНУ імені Лесі Українки, силабуси практик, договори, що укладені з 
базами практик. Практики є складовою ОП, мають за мету закріплення професійних знань, спрямовані на 
забезпечення ЗК і ФК, ПРН, прийняття самостійних рішень у конкретних умовах професійної діяльності. Кожен вид 
практики має свою мету та завдання, які формують професійні компетентності з урахуванням рекомендацій 
стейкхолдерів. ОП включає виробничу та переддипломну практики із написанням магістерської роботи. Виробничу 
практику із написанням магістерської роботи  здобувачі вищої освіти проходять в установах та організаціях, з якими 
укладено договори під час 2 семестру навчання, а переддипломну практику із написанням магістерської роботи – у 3 
семестрі.
Результати практик оформляються у відповідні звіти, які обговорюються на засіданні кафедри із залученням 
здобувачів, керівників від баз практик для удосконалення процесу організації та внесення відповідних змін до 
програм практик.
Зміст програм практик також постійно обговорюється і узгоджується з роботодавцями у форматі засідань ради 
роботодавців географічного факультету, групи зі змісту та якості освіти, ярмарку професій та інших заходів

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

Формуванню соціальних навичок у здобувачів сприяють такі освітні компоненти ОП, як Наукова комунікація 
іноземною мовою, Методологія та організація наукових досліджень в галузі геодезії та землеустрою, Інтелектуальна 
власність, Сучасні методики навчання, Цивільний захист та охорона праці в галузі, Правове регулювання 
господарської діяльності у сфері геодезії та землеустрою, зокрема формуються вміння і навички міжособистісного 
спілкування та здатність працювати у групах/командах, навички письмового та усного спілкування, навички 
проведення презентацій тощо. Заняття проводяться у групах, із акцентом на спільне вирішення проблемних 
завдань, активне обговорення, підготовку частини особистих завдань, які впливають на спільний результат, що 
розвиває відповідальність, самодисциплінованість, вміння працювати в колективі, адаптивність, корпоративність. 
При вивченні освітніх компонент ОП заохочуються не лише терпимість, здатність до співпереживання, командність, 
а  водночас й ініціативність, винахідливість, працьовитість, вмотивованість. 
На ОП набуттю соціальних навичок сприяють наступні методи та форми навчання: тренінги пояснювально-
ілюстративного, проблемного, евристичного, дослідницько-пошукового характеру, прийоми медіаосвіти, робота в 
групах, «мозковий штурм», участь у науково-практичних конференціях, проблемно-дискусійних вебінарах, 
семінарах. Формуванню соціальних навичок сприяють активна діяльність, яка здійснюється здобувачами і 
академічною спільнотою ЗВО у студентському самоврядуванні.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

За відсутності професійного стандарту зміст ОП орієнтований на набуття компетентностей, що є основою 
кваліфікацій професій, наведених в описі ОП за Національним класифікатором України "Класифікатор професій".

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

Обсяг навчального навантаження ЗО регламентується Порядком формування освітніх програм та навчальних 
планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм 
навчання у ВНУ імені Лесі Українки https://is.gd/0kG8Tz, Положенням про організацію освітнього процесу на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки. http://rb.gy/isfgrw. 
Загальний обсяг ОП становить 90 кредитів, на 1 рік - 60 кредитів. Навчальний план містить три цикли підготовки: 
загальної – 20 кредитів (22,2 %), професійної – 46 кредити (51,1 %), вибіркових дисциплін – 24 кредити (26,7 %). 
Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 4 кредити; обсяг практик – 10 кредитів. Вивчення кожного ОК 
завершується заліком або іспитом, загальна кількість яких за семестр не перевищує 8. Обсяг аудиторного 
навантаження у семестрах становить 17,5-18 год. на тиждень. Розподіл навчального часу: загальна кількість – 2700 
год., з них аудиторних – 764 год. (лекційних – 268 год., практичних – 216 год., лабораторних – 40 год.), консультацій 
– 180 год., самостійної роботи – 1756 год. ЗВО враховує позицію студентів щодо співвідношення обсягу ОК з 
фактичним навантаженням шляхом проведення онлайн-опитування, спостереження викладачів та керівників 
практик з подальшим обговоренням.

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

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти в університеті розроблено Положення про підготовку здобувачів освіти у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти 
http://rb.gy/alyuzi. Підготовка за дуальною формою освіти при реалізації ОП не здійснювалася, але всі можливості 
для її впровадження вивчаються.

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://vstup.vnu.edu.ua/vstupdomagistraturi

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

Конкурсний відбір щодо вступу на навчання за ОП проводиться відповідно до Правил прийому до ВНУ імені Лесі 
Українки http://rb.gy/lsldhm на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста). 
При конкурсному відборі осіб, які вступають на ОП для здобуття ступеня магістра, враховуються результати 
фахового іспиту зі спеціальності та зміст мотиваційного листа на місця державного або регіонального замовлення 
або на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриту конкурсну пропозицію, або тільки результати 
розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетну конкурсну 
пропозицію. 
Відповідно до Правил прийому 2022 року зарахування на місця державного замовлення здійснюється не пізніше 
25.09.2022 р., а зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30.11.2022 р.
Фаховий іспит проводиться у формі комп'ютерного тестування. За кожну правильну відповідь із 20 завдань 
вступнику нараховується максимально 5 балів. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 
балів.
Вимоги до мотиваційних листів розміщені в додатку 8 до Правил прийому. ЗВО проводить перевірку мотиваційних 
листів на оригінальність тексту та оприлюднює їх у репозитарії мотиваційних листів 
https://vstup.vnu.edu.ua/motyvatsiynyy-lyst/.
На сайті приймальної комісії розміщено програму фахового іспиту зі спеціальності http://rb.gy/l2ghdm та тестові 
завдання фахового іспиту http://rb.gy/qhgcfe.

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

Результати навчання учасників освітнього процесу, отриманих в інших ЗВО, регулюються Положенням про 
визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені 
Лесі Українки http://rb.gy/pgf5hr, яке доступне для всіх учасників освітнього процесу на офіційному сайті ЗВО. 
Положення визначає Порядок визнання результатів навчання для студентів, набутих як у формальній освіті 
(академічна мобільність студентів на території України чи поза її межами, для студентів, які переводяться, 
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поновлюються з інших ЗВО (вітчизняних чи іноземних), так і неформальній та/або інформальній освіті. Порядок 
визнання результатів навчання за програмами академічної мобільності студентів університету в іноземних ЗВО 
також визначений у розділі 4 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 
освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/ibdsqk . Навчальна діяльність за умовами академічної 
мобільності коригується Положенням про дистанційне навчання у ВНУ імені Лесі Українки https://is.gd/8ZND8G. 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати інформацію про академічну мобільність і визнання результатів навчання з 
інших ЗВО із вебсторінки університету та у деканаті географічного факультету.

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

Практика застосування вказаних правил на ОП відсутня.

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

Питання визнання результатів навчання, що отримані у неформальній освіті, регулюються Положенням про 
визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені 
Лесі Українки http://rb.gy/pgf5hr, що розміщене у вільному доступі на офіційному сайті університету. Процедура 
визнання передбачає певний алгоритм дій: звернення із заявою та відповідними документами (сертифікати, 
свідоцтва тощо) на ім’я декана (директора) факультету(інституту), створення предметної комісії з визнання 
результатів навчання, визначення строків проведення атестації, ухвалення рішення про визнання/невизнання або 
часткове визнання результатів, набутих під час неформального та/або інформального навчання. У разі незгоди 
здобувач має право подати апеляцію. Склад комісії формується із проректора з навчальної роботи та рекрутації, 
декана (директора) факультету (інституту); викладачів профільної кафедри, які є фахівцями відповідного профілю і 
не входили до предметної комісії. В апеляційній комісії обов’язково має бути представник студентського 
самоврядування.

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

ОП Геодезія та землеустрій забезпечує можливість застосовувати елементи визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті. Наприклад, НПП ОП має право зараховувати результати наукової роботи 
студента (участь у науковій конференції з оформленням тез доповіді, фахові публікації тощо) як результат 
виконання самостійного дослідження з освітнього компоненту, змістова частина якого містить суміжні теми 
вивчення. Зарахування відбувається за результатами представлення виконаного студентом наукового дослідження.
Однак, за період дії ОП практика застосування вказаних правил та визнання результатів навчання, що отримані у 
неформальній освіті, – відсутня. 

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

Основним документом при виборі форм і методів навчання є Положення про організацію освітнього процесу на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/isfgrw. 
Складовими освітнього процесу в університеті є: навчальні заняття, консультації, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи (у тому числі у формі комп’ютерного тестування), атестація. НПП використовують 
загальнонаукові та інтерактивні методи з переважанням студентоцентрованих варіацій (під час лекцій: словесні, 
словесно-наочні, бесіди, диспути, дискусії тощо; під час лабораторних/практичних занять: словесні, наочні, 
пояснювально-ілюстративні, дослідницькі тощо); різноманітні інтерактивні методи (робота у групах, ситуаційні 
завдання, кейс-методи, техніки критичного мислення тощо). Форми та методи навчання корелюються із специфікою 
ОК та ефективністю досягнення ПРН. В освітньому процесі активно використовуються елементи дистанційного 
навчання (до 50% ОК мають розроблені дистанційні курси на платформі Moodle), що регулюється Порядком 
організації поточного, семестрового контролю та підсумкової атестації здобувачів із використанням дистанційних 
технологій http://rb.gy/nkc0pc. В умовах пандемії COVID-19 https://is.gd/sBN3Cc та в умовах військового стану 
http://rb.gy/7buiob в університеті активно впроваджується змішана та дистанційна форми 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?

Студентоцентрований підхід задекларований у Положенні про організацію освітнього процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/isfgrw. Відповідно до 
ОП передбачені механізми реалізації принципу студентоцентрованого підходу в навчанні. Здобувачі мають доступ 
до переліку та обсягів ОК, послідовності їх вивчення, графіку навчального процесу, форм контролю, електронного 
розкладу http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi. Студентоцентрований підхід реалізується через вибір навчальних 
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дисциплін, форм навчання, поєднання самостійної та аудиторної роботи, вибір баз практик, індивідуальні 
консультації, навчання у зручний час завдяки дистанційній платформі Moodlе, що забезпечує їх самореалізацію та 
досягнення ПРН. Опитування здобувачів по освітніх компонентах ОП (за результатами 2021-2022 рр.) свідчать про 
високий рівень зацікавлення ОК, повноту їх презентації, прозорість систем оцінювання, логічність викладу 
матеріалів ОК та їх змісту, наочності, вмотивування здобувачів до навчання, організаційну культуру НПП, а також 
комфортності освітнього середовища. (http://rb.gy/wvelnu, http://rb.gy/jlvkk4, http://rb.gy/ato0zt) . Вільний вибір 
дисциплін за ОП реалізувало 100% студентів. 

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

Дотримання принципів академічної свободи є однією з пріоритетних засад діяльності університету. Усі учасники ОП 
під час освітнього процесу користуються свободою слова у поєднанні з толерантністю та об’єктивністю. Академічна 
свобода НПП реалізується під час провадження науково-педагогічної та/або інноваційної діяльності. При 
формуванні навчального навантаження викладачів кафедри враховуються їх особисті науково-методичні 
пріоритети. Залежно від предмету, мети та поставлених цілей, викладачі вільні у виборі навчально-методичного 
забезпечення дисципліни, визначенні форм, методів і засобів організації освітнього процесу, форматі контролю. 
Академічна свобода дозволяє здобувачам брати участь у формуванні індивідуального навчального плану та освітньої 
траєкторії, мати можливість навчання за індивідуальним графіком, реалізувати право на академічну мобільність, 
брати участь у роботі проблемних груп, обирати ОК http://rb.gy/erbowi. Усім учасникам ОП забезпечене право 
безкоштовного користування інформаційними ресурсами, послугами навчальних, навчально-методичних, наукових 
підрозділів закладу, фондами бібліотеки; право участі в колегіальних органах управління та у громадських 
професійних об’єднаннях.

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 *

Інформація щодо цілей, змісту, очікуваних результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання у межах ОК 
програми надається здобувачам упродовж усього періоду навчання. Інформацію про зміст ОК (мету дисципліни, 
ПРН, форми й методи роботи, можливості зарахування результатів формального/неформального навчання, 
академічну доброчесність тощо) здобувачі ВО отримують на першому занятті. Затверджені силабуси ОК розміщені 
та у Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін http://rb.gy/etbgdp. В університеті створено електронний 
розклад http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi. Порядок і критерії оцінювання визначаються Положенням про 
поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/bxpseo, Положенням про 
організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі 
Українки http://rb.gy/nkc0pc. Опитування здобувачів по освітніх компонентах ОП (за результатами 2021-2022 рр.) 
свідчать про високий рівень зацікавлення ОК, повноту їх презентації, прозорість систем оцінювання, організаційну 
культуру НПП. (http://rb.gy/wvelnu, http://rb.gy/jlvkk4, http://rb.gy/ato0zt).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання та дослідження під час реалізації ОП відбувається у різних формах. 
По-перше, у вигляді підготовки самостійних дослідницьких проєктів, у вигляді рефератів на визначені теми, у 
силабусах освітніх компонент. Результати проведених досліджень розглядаються на практичних заняттях, 
використовуються у процесі роботи проблемних груп кафедри та оприлюднюються на студентських наукових 
конференціях. 
По-друге, у першому семестрі першого року навчання відбувається вибір наукових керівників та узгодження тем 
магістерських робіт, що є обов’язковим компонентом освітньої програми. Як правило, тематика магістерських робіт 
пов’язана з актуальними проблемами геодезії та землеустрою, що дає змогу студентам ознайомитися з питаннями, 
які потребують подальших досліджень та є важливими в умовах сьогодення. Одним із рекомендованих елементів 
випускної роботи є оприлюднення результатів дослідження та отриманих висновків під час засідань проблемних 
груп, круглих столів, апробації результатів дослідження шляхом участі у роботі конференцій. Разом з тим, магістри 
мають змогу під керівництвом наукового керівника оприлюднювати результати досліджень в наукових фахових 
виданнях.
Поєднання навчання та досліджень відбувається також під час проходження здобувачами виробничої практики із 
написанням магістерської роботи, яка за ОП запланована у 2 семестрі, оскільки це дає змогу розвинути 
нестандартність думки, критичне мислення та можливість обирати оптимальні підходи до вирішення науково-
виробничих проблем. Запланована у 3 семестрі переддипломна практика із написанням магістерської роботи та 
випускна кваліфікаційна магістерська робота формують науковий світогляд, за яким магістр реалізує себе у 
практичній діяльності.
Здобувачі мають доступ до фондів наукової бібліотеки університету (читальні зали, автоматизована система 
УДФ/Бібліотека, Версія 2.4 (з 2006 р.), інституційний репозитарій (з 2011 р.)). В університеті функціонують 
організації, які сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти наукового мислення, здатності до виконання науково-
дослідної роботи, зокрема Рада молодих вчених та Наукове товариство аспірантів і студентів ВНУ імені Лесі 
Українки (НТАіС) https://ra.vnu.edu.ua/naukove-tovarystvo/ 

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

Оновлення змісту ОК зумовлюється результатами новітніх наукових досягнень і практичними потребами сучасної 
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геодезичної та землевпорядної галузі регіону, тому здійснюється колегіально із залученням стейкхолдерів, 
здобувачів освіти, випускників та академічної спільноти, силабуси ОК затверджуються на засіданні кафедри до 
початку навчального року, розглядаються і затверджуються навчально-методичною комісією географічного 
факультету, після чого оприлюднюються. Щорічно, на основі аналізу аналогічних ОП ЗВО України, споріднених ОП 
країн Європи, а також особистих наукових напрацювань НПП, проводиться її оптимізація. Так, у 2019/2020 н.р. 
здійснено оновлення програм навчальних дисциплін, введено нову тематику занять, розширено обсяги окремих тем, 
а у 2020/2021 н.р. у зв'язку із введенням другої професійної кваліфікації суттєво змінився зміст ОК. 
Зокрема, деякі ОК із циклу вибіркових дисциплін переведено до циклу нормативних дисциплін, кардинально 
оновлено контент ОК Геопросторові бази даних та ОК Організація територій. На основі наукових розробок 
Волошина В.У., Уль А.В. оптимізовано ОК ГІС-технології в землеустрої, у зв'язку з чим ОК було перейменовано на 
ГІС-технології в геодезії та землеустрої. Мельник О.В. на основі тісної наукової співпраці із Ансгаром Бруном 
запропонував об'єднати вибіркові ОК Новітні методи дистанційного зондування Землі та Новітні методи геодезії в 
ОК Новітні методи геодезії та землеустрою та наповнити тематичний зміст ОК актуальними темами, що стосуються 
теорії та практики застосування сучасних технологій геодезії, фотограмметрії та землеустрою. 
У 2021/2022 н.р., у зв'язку із уніфікацією навчальних планів у ВНУ імені Лесі Українки, оптимізовано ОК циклу 
загальної підготовки, зокрема Вознюк Н.І. об'єднано ОК Господарське і трудове право та ОК Законодавче 
забезпечення кадастру нерухомості у новий ОК Правове регулювання господарської діяльності у сфері геодезії та 
землеустрою з доповненням відповідних тем. У результаті обговорення зі студентами та стейкхолдерами проєкту ОП 
2021 р. та на основі практичних розробок Уль А.В. було вдосконалено ОК Просторова організація територій. З метою 
забезпечення компетентностей професійної кваліфікації- Інженер-геодезист Мельником О.В. та Королем П.П. 
введено ОК Геодезичний моніторинг інженерних споруд та ОК Геодезична основа землевпорядних карт.
Підготовлені вперше та оновлені силабуси ОК щорічно розглядаються та проходять обговорення на засіданнях 
кафедри, затверджуються науково-методичною комісією факультету й оприлюднюються на вебсторінці 
спеціальності. Усі організаційні питання регламентуються навчально-методичним відділом забезпечення якості 
вищої освіти та навчальним відділом університету. Контроль за якістю силабусів ОК постійно здійснюють декани 
факультетів, завідувачі кафедр, а також навчально-методичний відділ університету під час щорічної перевірки 
готовності науково-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрах і деканатах факультетів університету 
до нового навчального року.

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

Університет бере участь у грантових програмах https://inter-dep.vnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/, має 
зростаючий індекс цитування (Індекс Хірша (h) науково-педагогічного працівника згідно з БД Scopus або Web of 
Science Core Collection) та академічний рейтинг http://osvita.ua/vnz/rating/51741/. Викладачі мають сформовані 
профілі науковців у Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science та в інших наукометричних базах.
Учасники освітнього процесу ОП мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності ЄС 
ERASMUS+; студентських обмінів; стипендіальних освітніх програмах тощо. Університетом укладені договори про 
співпрацю із міжнародними партнерами. Інтернаціоналізація освітньої діяльності ЗВО можлива завдяки доступу до 
міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. Викладачі ОПП мають публікації у виданнях, що 
індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, а також є учасниками міжнародних 
конференцій. 
Зокрема, проф. Уль А.В. та доц. Мельник О.В. у 2021 році були Запрошеними професорами в рамках програми 
Erasmus+ в Університеті прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt), м. Вюрцбург (Німеччина), на період International Teaching Week 2021.

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?

Форми контрольних заходів у межах ОП визначені у Положенні про організацію освітнього процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/isfgrw , Положенні про 
поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/bxpseo , 
Положенні про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання у ВНУ імені Лесі Українки 
http://rb.gy/bburb9 , Положенні про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі 
комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/nkc0pc , Положенні про дистанційне навчання у 
ВНУ імені Лесі Українки https://is.gd/wcalIQ. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських і лабораторних занять у формі 
усного та письмового опитування, захисту практичних/лабораторних робіт, виступів на практичних заняттях, 
тестування (у т. ч. з використанням платформ Moodle, Open Test), перевірки результатів виконання ІНДЗ, 
оцінювання самостійної роботи. 
Підсумковий контроль проводиться у формі модульного контролю, семестрового заліку, іспиту, звітів з практики, 
атестації. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Семестрові іспити та заліки проводяться в усній чи письмовій формі, або у формі комп’ютерного тестування. 
При вивченні ОК, який завершується іспитом, максимальна кількість балів  за поточний контроль – 40 балів, за 
підсумковий контроль – 60 балів. Підсумковий модульний контроль проводиться у формі письмових контрольних 
робіт або письмового або комп’ютерного тестування. Підсумкова екзаменаційна оцінка може виставлятися без 
складання іспиту за результатами поточного і модульного контролю у випадку, якщо студент успішно виконав усі 
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завдання, передбачені силабусом, і набрав при цьому не менше 75 балів. У випадку складання іспиту бали за 
підсумковий модульний контроль анулюються, а студент може отримати максимально 60 балів.
ОК, що завершується семестровим заліком, оцінюється в 100 балів за поточний контроль. Залік НПП виставляє за 
результатами поточної роботи за умови, що ЗО виконав ті види навчальної роботи, які визначено силабусом ОК та 
отримав не менше, ніж 60 балів. 
У випадку, якщо ЗО протягом поточної роботи набрав менше як 60 балів, він складає залік під час ліквідації 
академічної заборгованості. У цьому випадку бали, що були набрані під час поточного оцінювання, анулюються. 
Максимальна кількість балів на заліку під час ліквідації академічної заборгованості складає 100 балів. Повторне 
складання заліків або екзаменів з кожної ОК (ліквідація академічної заборгованості) дозволяється не більше двох 
разів. Після повного засвоєння здобувачами змісту ОП проводиться підсумковий контроль у формі публічного 
захисту випускної кваліфікаційної роботи. Критерії оцінювання навчальних досягнень ЗО є чіткими та 
зрозумілими. 

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

Форми підсумкового семестрового контролю (залік або іспит) визначаються навчальним планом. Чіткість та 
зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень ЗО забезпечуються завдяки 
їх детальному прописуванню у силабусах ОК, що є доступними для ознайомлення у Каталозі освітніх програм та 
вибіркових дисциплін http://rb.gy/etbgdp. Форми проведення контрольних заходів із кожної ОК визначаються НПП 
залежно від специфіки дисципліни та програмних результатів навчання. Конкретні форми проведення поточного 
контролю та розподіл балів за кожен вид роботи прописані в силабусах ОК. Підсумковий контроль проводиться у 
формі модульного контролю, семестрового заліку або екзамену. Форми семестрового контролю зазначені в ОП, 
навчальному плані, силабусах ОК. Форми проведення модульних контрольних робіт, їх кількість, критерії 
оцінювання чітко прописуються в силабусах відповідних ОК. Перелік питань, які охоплюють зміст ОК, критерії 
оцінювання екзаменаційних завдань включаються до силабусу ОК і доводяться до відома студентів на початку 
семестру.

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання прописана у силабусах ОК і доводиться до 
відома ЗО НПП на першому занятті. Інформацію про форми та час проведення поточного контролю та модульних 
контрольних робіт, що передбачені силабусом ОК, викладачі повідомляють студентам, як правило, напередодні 
завершення змістового модуля у терміни, передбачені графіком навчального процесу або розкладом занять. Форми 
підсумкового контролю та час їх проведення (заліки, екзамени, захисти практик) зазначені у розкладі заліково-
екзаменаційної сесії, який оприлюднений на вебсторінці географічного факультету http://rb.gy/enzg0u у вкладці – 
Графіки навчального процесу (денна, заочна форми навчання); Розклади навчальних занять, розклади сесій (денна, 
заочна форми навчання) у паперовому варіанті розміщуються на дошці оголошень географічного факультету за 
місяць до початку сесії. У випадку дистанційного навчання інформація про терміни проведення поточних 
контрольних заходів та модульних контрольних робіт розміщується на вебресурсах навчальних дисциплін в LMS 
Moodle, також така інформація оперативно і своєчасно доводиться до відома студентів через групи у Viber та 
Telegram.

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

Стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 193 Геодезія та землеустрій на момент 
складання відомостей про самооцінювання ОП відсутній.

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

Процедуру проведення контрольних заходів регулює Положення про організацію освітнього процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про поточне та 
підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про організацію 
освітнього процесу на заочній формі навчання у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про організацію і проведення 
поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про 
дистанційне навчання у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про проведення практики здобувачів освіти у ВНУ 
імені Лесі Українки, Положення про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) у ВНУ імені Лесі Українки, 
Положення про проведення практики здобувачів освіти у ВНУ імені Лесі Українки, Положення про екзаменаційну 
комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти у ВНУ 
імені Лесі Українки. Усі означені документи розміщені на вебсайті університету та на сторінці навчального відділу – 
http://rb.gy/kaf2wc . Усі форми поточного, модульного та підсумкового контролю з окремих навчальних дисциплін 
висвітлені у відповідних силабусах, з якими здобувачі можуть ознайомитися у Каталозі освітніх програм та 
вибіркових дисциплін http://rb.gy/etbgdp. Під час щорічних опитувань студенти засвідчують достатню доступність 
інформації щодо процедури проведення контрольних заходів, насамперед, з таких джерел, як силабуси ОК, а також 
спілкування з НПП.

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

У ВНУ імені Лесі Українки об’єктивність та неупередженість екзаменаторів забезпечуються завдяки процедурі 
прозорого підсумкового оцінювання. Якщо підсумкова оцінка з дисципліни становить не менше 75 балів (для 
іспиту), за згодою студента, вона може бути зарахована як підсумкова. У випадку, якщо студент не набрав достатньої 
кількості балів або бажає підвищити рейтинг, він складає іспит у формі, передбаченій у силабусі ОК, що дає ЗО 
право на об’єктивне оцінювання. Оскаржити необ’єктивність викладача ЗО може під час складання екзамену або 
заліку комісії, до складу якої входять декан і завідувач кафедри, або шляхом апеляції у випадку комп’ютерного 
тестування. Врегулювання конфліктів в освітньому процесі здійснюється згідно з Положенням про організацію 
освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
http://rb.gy/isfgrw , Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ВНУ імені 
Лесі Українки http://rb.gy/bxpseo  та Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ 
імені Лесі Українки http://rb.gy/sbnncc. Також студенти мають змогу повідомити про конфліктні ситуації через 
скриньку довіри географічного факультету http://rb.gy/enzg0u. 
Упродовж усього періоду дії ОП конфліктних ситуацій, що пов’язані з необ’єктивністю викладачів при проведенні 
процедури контрольних заходів, виявлено не було.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/isfgrw , Положення про поточне та підсумкове 
оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/bxpseo, ЗО заборгованість із модуля 
може ліквідувати у позааудиторний час до початку підсумкового контролю. Перескладання будь-яких видів робіт, 
передбачених силабусом ОК, з метою підвищення оцінки не дозволяється. 
ЗО може відмовитися від оцінки за модульний контроль з можливістю подальшого складання іспитів. Відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у 
ВНУ імені Лесі Українки повторне складання заліків/іспитів допускається не більше двох разів із кожної 
дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. У випадку, якщо здобувач 
без поважних причин не пройшов семестрову атестацію згідно із графіком, то вона може бути перенесена не більш, 
ніж на один місяць. Здобувачі, які не захистили у затверджений для них термін випускну кваліфікаційну роботу, 
мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи атестаційної комісії впродовж трьох років.

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

Згідно з Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки 
http://rb.gy/sbnncc для вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з оцінюванням знань під час підсумкового 
семестрового контролю, здобувачеві доцільно у день проведення контрольного заходу подати звернення до деканату 
або іншого структурного підрозділу ЗВО, який забезпечує його проведення. Для розгляду апеляції деканатом 
створюється комісія, до складу якої можуть увійти представники деканату, завідувач кафедри, яка забезпечує 
викладання ОК, куратор групи, голова студентської ради. Комісія упродовж 5 днів розглядає апеляцію та оголошує 
результати. Відповідне звернення здобувач може подати до скриньки довіри. Для розгляду таких звернень 
створюється комісія, яка у десятиденний термін приймає рішення. 
Відповідно до Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного 
тестування у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/nkc0pc заяви на апеляцію приймаються лише у випадку, коли 
кількість неправильних відповідей є меншою, ніж 10, розгляд апеляційних заяв здійснюється комісією упродовж 5 
робочих днів з дня проведення тестування. 
За період реалізації ОП випадків оскарження процедури проведення контрольних заходів та результатів 
семестрового контролю виявлено не було.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ВНУ імені Лесі Українки регламентовані 
наступними документами: Статутом ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/k3fe6k , Кодексом академічної 
доброчесності ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/kmvbrp , Положенням про комітет з етики наукових досліджень 
ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/ldxkz1, Положенням про систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі 
Українки http://rb.gy/hiye6o , Положенням про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) ВНУ імені Лесі Українки 
http://rb.gy/b2ur9y. Інформація щодо питань політики, стандартів і процедури дотримання академічної 
доброчесності у ЗВО систематично передається представниками деканату, студентської ради, кураторами 
академічних груп, науковими керівниками кваліфікаційних робіт до здобувачів ОП.

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

ЗО у процесі вивчення ОК, що передбачені ОП, ознайомившись з Кодексом академічної доброчесності ВНУ імені 
Лесі Українки https://is.gd/YfyxD8 та Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 
науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 
https://is.gd/2UrZGU, на всіх етапах навчального процесу чітко поінформовані щодо неприпустимості прояву 
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академічної недоброчесності. З метою виявлення текстових та інших запозичень без коректних посилань усі 
студентські наукові роботи перевіряються на унікальність (оригінальність) НПП або іншою відповідальною особою 
кафедри/факультету із використанням комп’ютерних програм, що перелічені у Додатку 2 вищеназваного 
Положення. В університеті створено фонд кваліфікаційних робіт, доступ до якого мають відповідальні особи 
науково-дослідної частини та кафедр, що забезпечить у перспективі запобігання плагіату кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої освіти. За результатами опитування здобувачів ОП у 2021 році встановлено, що переважна 
більшість респондентів основним інструментом протидії порушенню академічної доброчесності вважають повторне 
проходження оцінювання. Випадки порушення академічної доброчесності можуть обговорюватись на засіданнях 
кафедр/вченій раді факультету.

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

Популяризація академічної доброчесності згідно з Кодексом академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки 
http://rb.gy/kmvbrp здійснюється шляхом інформаційно-консультативного супроводу ЗО шляхом створення 
ресурсів на сторінці Академічна доброчесність науково-дослідної частини ВНУ імені Лесі Українки 
http://rb.gy/eucqm0. Дієвим засобом популяризації академічної доброчесності є прозора та об’єктивна система 
оцінювання знань ЗО, неупередженість та доброзичливість науково-педагогічних працівників. Заходи щодо 
популяризації академічної доброчесності анонсуються та висвітлюються науково-дослідною частиною ВНУ імені 
Лесі Українки http://rb.gy/hjfeur . Переважна більшість здобувачів ОП за результатами опитування щодо найбільш 
дієвих інструментів популяризації академічної доброчесності у ЗВО обрали роз’яснювальну роботу серед студентів 
та викладачів, а також проведення семінарів-тренінгів. Університет став фіналістом серед 153 ЗВО України та бере 
участь у проєкті Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти, що ініціюють Американські ради з 
міжнародної освіти http://rb.gy/7jfm9n. У рамках проєкту університетом у квітні 2021 р. проведено Тиждень 
академічної доброчесності http://rb.gy/kiowkm. У 2021 р, Волинський національний університет імені Лесі Українки 
став учасником церемонії нагородження в номінації "Найкращі практики із сприяння академічній доброчесності у 
вищих навчальних закладах Європи" у Раді Європи, м. Страсбург http://rb.gy/bvenqx.

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

У ВНУ імені Лесі Українки відповідно до Кодексу академічної доброчесності http://rb.gy/kmvbrp передбачено 
відповідальність за порушення академічної доброчесності для ЗО та НПП. При порушенні ЗО правил академічної 
доброчесності доцільно проводити повторне оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне вивчення 
відповідного ОК; відрахування з університету; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих 
університетом пільг з оплати навчання. При виявленні ННП факту списування під час виконання студентом 
контрольних, практичних, самостійних та інших видів робіт та форм контролю, завдання повертаються на 
доопрацювання та повторне оцінювання (контрольна робота, іспит, залік). Розроблені методичні рекомендації, які 
використовуються при написанні випускної кваліфікаційної роботи, містять чіткі вимоги щодо належного 
використання запозичень й оформлення посилань на матеріали інших авторів. До публічного захисту випускної 
кваліфікаційної  роботи допускаються роботи, які пройшли перевірку на наявність текстових запозичень (без 
коректних посилань), яка здійснюється науковими керівниками або відповідальними особами кафедри/факультету. 
Фактів, що свідчать про порушення академічної доброчесності на ОП, виявлено не було.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів ОП здійснюється відповідно до Положення щодо проведення конкурсного відбору для 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
у Волинському національному університеті імені Лесі Українки http://rb.gy/hnnb5p.
Прозорість і публічність конкурсного добору забезпечується публікацією оголошення про проведення конкурсу. 
Його умови публікуються на офіційному вебсайті університету http://rb.gy/4nxkok. У ЗВО діє Положення про 
рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) Волинського 
національного університету імені Лесі Українки http://rb.gy/ao6fyb. Мета його проведення – підвищення 
ефективності і результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників; забезпечення прозорості 
й об’єктивності оцінювання діяльності кожного науково-педагогічного працівника тощо. Дані рейтингу НПП, 
завідувачів кафедр, деканів факультетів враховуються під час підписання контракту. В університеті діє Положення 
про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади науково-педагогічних 
працівників у Волинському національному університеті імені Лесі Українки http://rb.gy/oerzqe. До реалізації ОП для 
забезпечення програмних результатів навчання залучаються фахівці, які мають відповідну академічну та 
професійну кваліфікацію, високий рівень відповідності п. 38 чинних Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Університет активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в таких аспектах: 
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стажування науково-педагогічних працівників; розробка та вдосконалення освітніх програм, навчальних планів, 
проведенні атестації здобувачів http://rb.gy/6ynsgn, http://rb.gy/2xok41, http://rb.gy/8dk36n. Зацікавленість 
стейкхолдерів зумовлена попитом на висококваліфікованих спеціалістів галузі http://rb.gy/muiji0. Кафедра 
співпрацює з провідними підприємствами у сфері геодезії та землеустрою регіону: Головним управлінням 
Держгеокадастру у Волинській області, ДП ВНДП інститут землеустрою, Управлінням містобудування та архітектури 
ВОДА тощо. Роботодавці залучаються до проведення практик, підвищення кваліфікації та стажування НПП, 
викладання проблемних лекцій, атестації здобувачів та проведення ярмарок вакансій http://rb.gy/udlqzq. 
ВНУ імені Лесі Українки та КП Волиньприродресурс Волинської обласної ради підписали меморандум про 
співпрацю http://rb.gy/trgaxx,  http://rb.gy/zucpdd. 
Участь у  атестації відбувається шляхом залучення представника роботодавців як голови екзаменаційної комісії 
відповідно до Положення про Державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший 
(бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти https://is.gd/oMrWUY.
У 2019/2022 н.р. очолював ДЕК начальник управління містобудування та архітектури Волинської обласної 
державної адміністрації Томчук М.І. 

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

Згідно зі Статутом ВНУ імені Лесі Українки до освітнього процесу в університеті можуть залучатися роботодавці та 
фахівці-практики https://is.gd/Xp1zZM .
Університет забезпечує можливість залучення професіоналів-практиків (експертів галузі, представників 
роботодавців) до викладання, керівництва практикою і кваліфікаційними роботами шляхом залучення їх до 
освітнього процесу на основі сумісництва, погодинної оплати або для проведення круглих столів, інтерактивних 
зустрічей, семінарів без оформлення трудових відносин.
Для студентів географічного факультету професор Ансгар Брунн прочитав відкриту лекцію "Застосування 
цифрового лазерного сканування та цифрової наземної фотограмметрії для вирішення прикладних інженерних 
задач", провів навчальний семінар та взяв участь у круглому столі щодо перспектив та напрямів співпраці кафедри з 
Вищою технічною школою Вюрцбург-Швайнфурт http://rb.gy/d6md5q. 
У 2022/2023 н. р. до викладання ОК Просторова організація територій залучений начальник управління 
містобудування та архітектури Волинської обласної державної адміністрації Томчук М.І., який упродовж останніх 
трьох років був головою ДЕК.
До викладання ОК Методологія та організація наукових досліджень в галузі геодезії та землеустрою залучено 
доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ, к.т.н. Мельник Ю.А.

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

Важливими професійними потребами НПП є користування бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами 
різних підрозділів ЗВО; доступ до програм підвищення кваліфікації та сертифікатних курсів; забезпечення 
матеріально-технічними засобами. Університетом організований доступ до наукометричних та інформаційних баз 
даних, зокрема Scopus та Web of Science. Відділ міжнародних зв’язків університету здійснює підбір, організацію 
участі викладачів у міжнародних програмах.
В університеті сприяння професійному розвитку НПП є пріоритетним напрямком розвитку університету та 
регулюється відповідними документами, що розміщені на сайті науково-дослідної частини http://rb.gy/wychpo.
Викладачі кафедри Уль А.В. та Мельник О.В. брали участь у програмі Erasmus+ в Університеті прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт (Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt), м. Вюрцбург (Німеччина), 
під час International Teaching Week 2021 провели лекції з фахових дисциплін  http://rb.gy/zada5x. Волошин В.У., 
Мельник О.В., Радзій В.Ф., проходили міжнародні стажування та отримали відповідні сертифікати. У 2020 році 
Радзій В.Ф. приймав участь в онлайн-курсі за програмою "Планування використання території – ефективне 
управління ресурсами громади", який був реалізований за підтримки Проєкту USAID. 
Для підвищення кваліфікації викладачів щодо володіння іноземною мовою організовано діяльність мовних центрів, 
а також навчальні курси на платформах Office 365 та Moodle.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно з Положенням про встановлення надбавок і доплат працівникам університету для стимулювання праці 
передбачені доплати та надбавки за вчене звання, науковий ступінь, вислугу років, використання іноземної мови в 
професійній діяльності. Правилами внутрішнього розпорядку http://rb.gy/sargxx та Колективним договором 
університету https://is.gd/Vz86CZ передбачаються такі заохочення: подяка, преміювання, нагородження цінним 
подарунком, грамотою, нагрудним знаком. ЗВО виплачує премії та заохочує шляхом зменшення навчального 
навантаження науково-педагогічних працівників за публікацію статей у виданнях, що індексуються у 
наукометричних базах даних Scopus. Розвиток викладацької майстерності стимулюється ЗВО через оплату 
відряджень викладачів на науково-практичні конференції або інші наукові заходи. Стимулювання викладацької 
майстерності відбувається шляхом нагородження грамотами, подяками з нагоди професійних свят та пам’ятних дат. 
Грамотами ректора ВНУ імені Лесі Українки відзначені Волошин В.У., Мельник О.В. Вчена рада університету 
підтримала нагородження Волошина В.У. заохочувальною відзнакою (медаллю) «За заслуги в геодезії і картографії» 
ІІІ ступеня УТГК (2018 р.) та Почесною відзнакою імені професора А.Л. Островського Громадської спілки 
«Українське товариство геодезії і картографії» за вагомий внесок у розвиток геодезичної освіти і науки (сертифікат 
АЛ-УТГК №076, 2022 р.). За результатами рейтингування НПП були відзначені преміальними винагородами (Уль 
А.В., Мельник О.В.)
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Університет має достатні матеріально-технічні, навчально-методичні ресурси для реалізації ОП. Використовуються 
аудиторії навчально-лабораторних корпусів С та К, що забезпечені мультимедійними засобами, сучасним 
геодезичним та фотограмметричним обладнанням. У спеціалізованих аудиторіях науково-дослідної та навчально-
наукових лабораторій випускової кафедри у корпусі К проходять заняття з освітніх компонент циклу професійної 
підготовки та вибіркових дисциплін. У відділі технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та 
комп’ютерного тестування» http://cit.vnu.edu.ua, здійснюється підсумковий контроль, а дистанційне навчання 
здійснюється у середовищі Moodle https://moodle.vnu.edu.ua/. Загальна кількість примірників літератури бібліотеки 
університету складає понад 845000, зокрема і в електронному форматі, а кількість фахових періодичних видань 
https://library.vnu.edu.ua/ є достатньою для підготовки магістрів та їх  науково-дослідної роботи. Університет має 
доступ до наукометричних баз: Scopus, Web of Science та до контенту Springer. Поряд знаходиться Волинська 
державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки http://ounb.lutsk.ua/. Викладачі 
забезпечують реалізацію ОП навчально-методичними матеріалами ОК. Соціальна інфраструктура включає 5 
гуртожитків, бібліотеку, актові та спортивні зали, їдальні, стадіони, спортивні майданчики, реабілітаційну клініку, а 
компактність розташування їх приміщень сприяє успішній реалізації ОП. 

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?

Освітнє середовище ЗВО забезпечує вільний безоплатний доступ до інфраструктури, інформаційних ресурсів, 
фондів бібліотеки. У всіх навчальних корпусах є доступ до мережі Internet (Wi-Fi). Питаннями дотримання норм 
безпеки університету опікується відділ охорони праці http://rb.gy/zyylsq. Соціально-побутова інфраструктура, 
спортивні зали та майданчики облаштовані відповідно до норм, передбачених чинним законодавством, та обладнані 
пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У бібліотеці є Коворкінг-Центр Академ-Бізнес ХАБ, де 
проводяться різноманітні заходи. Особистісно-професійному розвитку сприяють музеї ЗВО https://is.gd/qGytaq. 
Функціонують різнопрофільні гуртки, спортивні секції. Наукові інтереси здобувачів реалізовуються у проблемних 
групах http://rb.gy/moqzku , Науковому товаристві аспірантів і студентів ВНУ імені Лесі Українки 
https://is.gd/OqbBfU. Адміністрація факультету, викладачі забезпечують контакти між здобувачами освіти стосовно 
потреб, інтересів, сприяють проведенню опитування. Кураторами проводяться кураторські години, індивідуальні 
бесіди. На факультеті діє студентська рада, первинна профспілкова організація студентів, волонтерський відділ. 
Щорічно відбувається посвята у студентство, конкурси Міс/Містер факультету, Дні здоров’я, толоки, волонтерські 
місії. У рамках Тижня географічного факультету проходять квести, екскурсії на промислові, соціальні, культурні 
об’єкти, брейн-ринги, зустрічі випускників http://rb.gy/qxm4qo , https://is.gd/AFIwXu.

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

Керуючись Правилами внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/pnhyjm, інструкціями з 
охорони праці http://rb.gy/zyylsq, ЗВО створює безпечне освітнє середовище для життя і здоров’я студентів. 
Проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності під час навчального процесу, проходження практик з фіксацією 
у журналах. Контроль за дотриманням вимог здійснюється деканом та відділом охорони праці. У ЗВО діє 
психологічна служба, яка надає безкоштовні консультації, проводить лекції, семінари з питань адаптації 
першокурсників, протидії торгівлі людьми тощо. За потреби працівник відділу молодіжної політики та соціальної 
роботи надає індивідуальні психологічні консультації https://is.gd/Mn6iHz. Для визначення потреб, інтересів 
студентів, рівня їх адаптації проводяться онлайн-опитування https://is.gd/uU8Qvm. Для конкретизації та надання 
адресної допомоги подібні опитування проводяться на факультеті http://rb.gy/e9ldn9. В аудиторіях підтримуються 
оптимальна температура, освітленість, технічне обладнання є безпечним, приміщення відповідають санітарно-
гігієнічним вимогам. Для вивчення побутових умов проживання студентів відвідуються кімнати в гуртожитках. З 
метою виявлення причин відсутності, розуміння їх фізичного та психологічного стану здоров’я в умовах карантину 
та військового стану ведеться контроль за відвідуванням студентів.

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 університеті розроблено комплекс відповідних механізмів для всебічної підтримки здобувачів вищої освіти. 
Освітню та консультативну підтримку здобувачів здійснюють викладачі ОП, зокрема проводять консультації, 
надають відповідні навчально-методичні матеріали, доступ до електронних курсів, репозитарію, залучають до 
наукової роботи. Кожна академічна група має закріпленого куратора, який забезпечує консультативно-
організаційну допомогу щодо роз’яснення питань, які виникають у рамках освітнього процесу, інформують студентів 
про їх права, обов’язки та можливості, надають емоційну та мотиваційну підтримку. Куратори проводять кураторські 
години, інструктажі з безпеки життєдіяльності, сприяють участі в культурно-масовому житті. Інформаційно-освітню 
підтримку надає бібліотека ВНУ імені Лесі Українки http://library.vnu.edu.ua. Загалом інформаційна підтримка 
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здійснюється через офіційний сайт університету та вебсторінку факультету, соціальні мережі, комунікації Viber, 
Telegram, що дає можливість забезпечити зворотний зв’язок між здобувачами та адміністрацією університету або 
факультету. Оприлюднюючи електронний розклад http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi, інформацію про 
розклад занять, сесій на дошці оголошень, вебсайті факультету https://is.gd/gtDWgd, спільноті факультету 
http://rb.gy/xa2o2f, деканат здійснює освітню та інформаційну підтримку здобувачів. Організаційна підтримка 
деканату полягає у впорядкуванні навчально-методичної роботи. Консультативна та соціальна підтримка ведеться 
планово-фінансовим відділом, відділом молодіжної політики та соціальної роботи http://rb.gy/ttwidu і реалізується 
через соціальний захист (надання соціальної стипендії, грошової допомоги для випускників, які працюватимуть у 
школі), поліпшення побутових умов у гуртожитках, організацію оздоровлення та відпочинку, надання інформації 
про можливості працевлаштування. Психологічна служба університету бере відповідальність за консультативну та 
соціальну підтримку здобувачів https://is.gd/Mn6iHz . Соціальну підтримку реалізує також профспілка студентів 
факультету, шляхом спілкування через Скриньку довіри. Інформаційну та соціальну підтримку забезпечують органи 
студентського самоврядування http://rb.gy/9kysg5, https://is.gd/gtDWgd, які вирішують питання захисту прав та 
інтересів здобувачів вищої освіти, проблем їх навчання, побуту та дозвілля, забезпечують зворотний зв'язок з 
адміністрацією університету та факультету. Такий підхід сприяє створенню позитивного та доброзичливого клімату 
у взаємовідносинах здобувачів із науково-педагогічними працівниками, а також в межах академічної спільноти 
університету в цілому. Скарг та нарікань від здобувачів за ОП щодо освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультаційної та соціальної підтримки не надходило.

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)

Згідно із законодавством ВНУ імені Лесі Українки створює належні умови щодо реалізації права на освіту особам з 
особливими освітніми потребами. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/isfgrw для осіб з 
особливими освітніми потребами організовується навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей (п. 9.12). 
При вступі до ЗВО особи з особливими освітніми потребами мають право на переведення на вакантні місця 
державного замовлення у випадках, передбачених чинним законодавством України та права на отримання 
соціальної стипендії http://rb.gy/fmgk12. З метою соціалізації осіб з особливими освітніми потребами відкрито 
Інклюзивний хаб http://rb.gy/nw83q6. Психологічну підтримку здійснює психологічна служба, що організовує і 
проводить тренінги з питань пошуку роботи для людей з особливими потребами, а також сприяє вирішенню питань 
мотивації до саморозвитку. З метою доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами викладачами 
ОП розроблено дистанційні курси в системі Moodle. У корпусі С працюють зручні для цієї категорії здобувачів ліфти. 
Пандусами облаштовано входи до навчальних корпусів ЗВО, за потреби налагоджено супровід студентами-
волонтерами. Здобувачі вищої освіти з особливими освітніми потребами за ОП не навчаються.

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?

У ЗВО політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регулюються Положенням про порядок і 
процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки https://is.gd/TC5QWc. Загальні принципи, 
на яких базується освітня діяльність (свободи, справедливості, рівності прав і можливостей демократичних 
цінностей, заборони будь-яких форм дискримінації, інклюзивності, відкритості, прозорості тощо), висвітлено у 
Статуті ВНУ імені Лесі Українки https://is.gd/Xp1zZM. Права та обов’язки учасників освітнього процесу 
регламентуються Правилами внутрішнього розпорядку університету, які передбачають взаємоповагу, відсутність 
фізичного та психічного насильства та дискримінації http://rb.gy/sargxx. Ректор, структурні підрозділи й органи 
студентського самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують створення в ЗВО безпечного освітнього 
середовища, вільного від насильства, булінгу та корупції, розглядають заяви про наявні випадки, вживають 
відповідні заходи з реагування. Робота з питань запобігання та виявлення корупції у ВНУ імені Лесі Українки 
проводиться відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" http://rb.gy/e5ezb1 та розробленої 
Антикорупційної програми ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/g8lvzn. У закладі працює уповноважена особа з 
питань запобігання та виявлення корупції http://rb.gy/poyutf. На сайті університету розміщено сторінку Повідомити 
про корупцію http://rb.gy/vfdt7l, де викладена необхідна інформація щодо звернення при виявленні фактів 
порушення законодавства працівниками університету, а на факультеті розміщена Скринька довіри. Діяльність щодо 
попередження корупції реалізовується через ознайомлення працівників із нормативними документами, що 
регламентують питання запобігання та протидії корупції в ЗВО (двічі на рік, перед початком сесії), розміщення 
телефону довіри, консультування працівників про дотримання антикорупційних стандартів, проведення співбесід 
кураторами щодо запобігання посадових зловживань. Куратори академічних груп під час кураторських годин та 
індивідуальних бесід намагаються попередити та виявити можливі конфліктні ситуації і відшукати шляхи їх 
позитивного вирішення. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо наявності конфліктних ситуацій 
розглядаються на засіданні вченої ради факультету. За час реалізації ОП будь-яких конфліктних ситуацій, що 
пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією тощо, виявлено не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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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 освітніх програм здійснюються 
відповідно до нормативних документів ЗВО, а саме Порядку формування освітніх програм та навчальних планів 
підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, освітньо-
творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та заочної форм навчання у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки http://rb.gy/ialc4r, Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та закриття освітніх 
програм у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/ykwg8y.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд і оновлення ОП відбувається щорічно у відповідності до Положення про розроблення, моніторинг, 
перегляд та закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі Українки» http://rb.gy/ykwg8y. З метою удосконалення ОП 
робочою групою здійснювався моніторинг та перегляд ОП, оновлена ОП оприлюднювалась для громадського 
обговорення не пізніше як за місяць до її розгляду. На засіданнях кафедри, вченої ради факультету обговорювались 
пропозиції академічної спільноти, стейкхолдерів, студентів та інших зацікавлених сторін, враховувались 
зауваження, які були вказані у поданих офіційних рецензіях. Навчально-методичний відділ забезпечення якості 
вищої освіти аналізував ОП, з метою надання рекомендацій щодо покращення ОП проводив навчання Школи 
гарантів http://rb.gy/yppzy8. Обґрунтованість змін в ОП забезпечується системою постійного моніторингу у ЗВО, 
зокрема шляхом опитування Освіта очима студентів, контролю якості ОП за дисциплінами http://rb.gy/enzg0u. 
З часу попередньої акредитації у 2020 та 2021 році в ОП були внесені істотні зміни. Узгоджені позиції було 
відображено в ОП і навчальних планах, оновлену програму в установленому порядку було введено в дію. Оновлення 
ОП у 2020 році стосувалось введення другої професійної кваліфікації і проведення відповідної оптимізації освітніх 
компонент за результатами обговорення ОП зі здобувачами освіти та стейкхолдерами з регіону. Зазнали змін освітні 
компоненти циклу загальної підготовки, зокрема замість ОК Сучасні інформаційні технології в професійній 
діяльності було введено ОК Сучасні методики навчання, конкретизовано назву та тематичний зміст ОК Методологія 
і методика наукових досліджень в галузі для освітньої програми з подальшою зміною назви. У циклі професійної 
підготовки введено ОК Геопросторові бази даних, ОК Новітні технології геодезії та землеустрою, зазнала змін ОК 
ГІС-технології в землеустрої. Із циклу вибіркових до циклу обов’язкових дисциплін перенесено ОК Організація 
територій. У 2021 році оптимізовано зміст та змінено назву ОК Організація територій на Просторова організація 
територій, а ОП доповнено професійними ОК Геодезичний моніторинг інженерних споруд та ОК Геодезична основа 
землевпорядних карт. ОК Господарське і трудове право та ОК Законодавче забезпечення кадастру нерухомості 
інтегровано в ОК Правове регулювання господарської діяльності у сфері геодезії та землеустрою. 
Оновлення програми (2021 р.) також розглядалось з позиції приведення у відповідність до нових вимог ОП та 
навчальних планів, зокрема щодо надання можливості здобувачам вищої освіти обирати освітні компоненти 
вибіркового циклу дисциплін з інших ОП. У 2022 році відповідно до пунктів нового Положення про поточне та 
підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки 
http://rb.gy/bxpseo було здійснено відповідне оновлення усіх силабусів освітніх компонент. 

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 вищої освіти є повноцінними партнерами в усіх процесах забезпечення якості ОП шляхом залучення до 
розробки, перегляду і обговорення ОП. Така комунікація здійснюється шляхом розгляду студентами ОП та у процесі 
проведення систематичних анкетувань. Здобувачі вищої освіти вносять власні пропозиції щодо змісту, цілей, 
структури, програмних результатів навчання ОП. Пропозиції студентів розглядаються робочою групою, 
аналізуються на засіданнях кафедри і вченої ради географічного факультету. Куратори проводять опитування 
студентів щодо змісту освіти за ОП, доводять думки студентів робочій групі, гаранту та завідувачу кафедри. 
Положенням про вчену раду географічного факультету ВНУ імені Лесі Українки передбачено залучення студентів до 
участі в діяльності вченої ради факультету та органів студентського самоврядування, що дає змогу здобувачам через 
своїх представників здійснювати безпосередній вплив на ОП, пропонувати заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності, сприяючи підвищенню якості освітнього процесу. За результатами обговорення ОП в академічних 
групах врахована пропозиція здобувача освіти другого (магістерського) рівня (Морозюка Б.О.) щодо зміни назви 
дисципліни Організація територій на Просторова організація територій, що була висловлена з метою конкретизації 
змісту освітньої компоненти у сфері просторових методів планування території, а також перенесення її вивчення з 1 
на 3 семестр.

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

У ЗВО діє Положення про студентське самоврядування, яке регламентує його участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості освіти https://is.gd/pM66jd. Згідно з Положенням про Вчену раду ВНУ імені Лесі Українки 
представники студентів входять до складу вчених рад університету http://rb.gy/d9yc8s та факультету 
http://rb.gy/rnt9wx. Здобувачі вищої освіти беруть участь у формуванні рейтингів студентів, на основі яких 
призначаються стипендії, залучаються до засідань стипендіальної комісії. Вони організовують семінари, круглі 
столи, у тому числі і за участю роботодавців. Проблеми удосконалення освітнього процесу та ОП обговорюються на 
спільних засіданнях деканату, групи забезпечення, НПП, органів студентського самоврядування, в академічних 
групах. Органи студентського самоврядування мають можливість звертатися до керівництва факультету та 
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університету зі скаргами або пропозиціями у випадку наявності неналежної реалізації ОП, можуть ініціювати 
проведення заходів щодо підвищення якості освітньої діяльності. Здобувачі освітніх послуг здійснюють оцінку 
якості досягнення програмних результатів ОП і вносять пропозиції шляхом заповнення анкет під час громадського 
обговорення ОП та у процесі соціологічного опитування Освіта очима студентів.

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

ОП враховує пропозиції роботодавців, які представлені у відповідних рецензіях http://rb.gy/moqzku. Інтереси 
роботодавців вивчаються у тісній співпраці з Управлінням містобудування та архітектури Волинської ОДА, ДП 
Волинський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою, ПрАТ Волиньводпроєкт, ДП 
Волиньприродресурс та ФОП у галузі геодезії та землеустрою, у тому числі під час проходження студентами 
виробничої та переддипломної практик. Практикуються спільні засідання викладачів кафедри геодезії, 
землевпорядкування та кадастру та роботодавців у формі круглих столів http://rb.gy/mbhstx. Рекомендації 
роботодавців обговорюються робочою групою ОП, аналізуються на засіданнях кафедри. Найчастіше проводяться 
робочі зустрічі з роботодавцями щодо змісту та якості ОП у зручний для них час. Зокрема, Павлишин В.П. вказав на 
доцільність підготовки фахівців із подвійною професійною кваліфікацією, Томчук М.І. підтвердив думку щодо 
актуальності багатопрофільної підготовки майбутніх інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників для 
потреб галузі у Волинському регіоні, а Хвисюк А.К. вказав на актуальність проходження здобувачами виробничої 
практики в установах Волинської області. Така діяльність забезпечує визначення конкретних шляхів удосконалення 
ОП підготовки сучасного інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затребуваного на ринку праці і сприяє 
підвищенню якості освіти.

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

У ВНУ імені Лесі Українки створена та активно функціонує Асоціація випускників http://rb.gy/ymxn1q. Розроблена 
анкета випускника http://rb.gy/x9uzwo, за допомогою якої проводиться моніторинг та створюється інформаційна 
база щодо професійної діяльності й кар’єрного росту випускників. Асоціацією організовано постійну комунікацію з 
випускниками у соціальній мережі Facebook http://rb.gy/wcn1ew. Деканат географічного факультету регулярно 
здійснює моніторинг траєкторії працевлаштування випускників та рівень задоволення здобутими 
компетентностями у ЗВО. Така інформація визначається шляхом онлайн-опитування випускників географічного 
факультету через Анкету випускника http://rb.gy/x9uzwo . Щороку на географічному факультеті Волинського 
національного університету імені Лесі Українки в рамках проведення Тижня факультету організовуються зустрічі з 
випускниками (другий тиждень жовтня). Збір інформації відбувається під час професійних зустрічей з 
випускниками та спілкування в соціальних мережах. Інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторії 
працевлаштування випускників розміщена на вебсайті географічного факультету у вкладці Наші випускники 
http://rb.gy/enzg0u.

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?

У ЗВО функціонує навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти https://is.gd/nuwKFw , який 
здійснює координацію внутрішнього забезпечення та моніторингу якості освіти. Рекомендації відділу враховуються 
при визначенні цілей ОП, освітніх компонентів, програмних результатів навчання. Під час реалізації ОП у рамках 
моніторингу якості освіти серед студентів проводиться електронне опитування Освіта очима студентів, метою якого 
є отримання незалежної думки здобувачів про якість освіти, виявлення корупційних ризиків, збір достовірної 
інформації про проблеми, що виникають у здобувачів під час навчання. Результати опитування свідчать про те, що 
здобувачі ОП загалом позитивно оцінюють якість освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. 
Перевірка якості набутих знань і навичок серед здобувачів програми регулярно проводиться під час заліково-
екзаменаційних сесій, результати яких систематично обговорюються на засіданнях кафедр, вченої ради факультету, 
науково-методичної, Вченої ради університету. З метою проведення внутрішнього моніторингу якості вищої освіти 
проаналізовано рівень залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності. Результати такого моніторингу 
засвідчили позитивний стан наукової роботи студентів. Проте існує доцільність підвищення активності участі 
студентів у проблемних групах, наукових гуртках, наукових конференціях різного рівня. З цією метою в межах 
реалізації ОП створено проблемні групи, наукові гуртки, студенти мають спільні публікації із викладачами у 
збірниках конференцій та фахових виданнях. В оновленій ОП посилено акцент на практичну підготовку здобувачів 
для отримання розширеної професійної кваліфікації. Одним із недоліків забезпечення якості ОП була певна 
невідповідність вимогам ЗВО щодо навчально-методичного забезпечення ОК. Наведені недоліки були враховані та 
усунені під час оновлення силабусів навчальних дисциплін відповідно до Пояснювальної записки до складання 
силабусу освітнього компонента http://rb.gy/3xlqeu. На факультеті ведеться контроль якості викладання дисциплін 
шляхом взаємних та контрольних відвідувань навчальних занять http://rb.gy/tacbwf. Крім того, у зв’язку із 
нагальною необхідністю використання дистанційних методів навчання, викладачі ОП активізували свою діяльність 
щодо створення та впровадження у навчальний процес дистанційних електронних курсів на платформі 
дистанційного навчання ВНУ імені Лесі Українки Moodle https://moodle.vnu.edu.ua/.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
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акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Під час останньої акредитації ОП, яка проходила у 2018 році, комісією були висловлені певні зауваження та 
пропозиції, що були враховані і виправлені за цей час, а саме:
– посилити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл та випускників коледжів регіону з метою формування в 
подальшому контингенту студентів, зважаючи на демографічні зміни в країні. Профорієнтаційна робота кафедри та 
факультету підтверджується показниками набору абітурієнтів на трьох рівнях вищої освіти спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій;
– збільшити кількість публікацій викладачів кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру СНУ імені Лесі 
Українки у фахових та міжнародних виданнях, що належать до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН 
України (Scopus, Web of Science, Copernicus тощо). За останні 5 років наукові публікації у фахових виданнях України 
та міжнародних виданнях, що належать до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН України (Scopus, Web 
of Science, Copernicus тощо), мають усі НПП, що забезпечують ОП;
– активізувати роботу викладачів кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру щодо розробки та видання 
підручників та навчальних посібників, зокрема електронних, з дисциплін навчального плану підготовки магістрів зі 
спеціальності, що акредитується. Зокрема, доц. Король П.П. завершує роботу над багатотомним довідником 
"Картографічні проекції" (у 2016-2022 роках було опубліковано 6 книг (4 із 6 частин)). Викладачами кафедри 
постійно ведеться розробка та вдосконалення електронних курсів дисциплін, а також навчально-методичного 
забезпечення ОК; 
– продовжити роботу щодо покращення володіння студентами та науково-педагогічними працівниками випускових 
кафедр мовами країн ЄС, підвищити академічну мобільність викладачів та студентів з метою запозичення 
зарубіжного досвіду викладання дисциплін та опанування професійними компетентностями. В рамках академічної 
мобільності здобувачі спеціальності на усіх рівнях мають можливість проходити семестрове навчання, здійснювати 
дослідження для написання ВКР та проводити дисертаційні дослідження в Університеті прикладних наук Вюрцбург-
Швайнфурт в межах чинних договорів та програм, чим неодноразово скористалися. Проф. Уль А.В., проф. Іванчук 
О.М. та доц. Мельник О.В. активно залучаються до викладання фахових дисциплін в країнах ЄС, в ЗВО Республіки 
Польща та Німеччині;
– продовжити формування електронної бази кваліфікаційних магістерських  робіт з метою створення депозитарію 
задля запобігання плагіату у випускових роботах. Усі випускові кваліфікаційні роботи після їх захисту передаються 
до Інституційного репозитарію Волинського національного університету імені Лесі Українки;
– розширити передплату на фахові періодичні видання у галузі геодезії, фотограмметрії, геоінформатики, 
землеустрою та кадастру (друковані та електронні). Університет має доступ до наукометричних баз Scopus; Web of 
Science та до контенту Springer, Також продовжується підписка фахових та наукових періодичних видань.

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

Академічна спільнота безпосередньо залучена до процедур внутрішнього забезпечення ОП: на етапах розроблення 
ОП (члени робочої групи); моніторингу (студентський моніторинг якості освітнього процесу); періодичного 
перегляду та оновлення ОП. При реалізації ОП академічна спільнота долучена до рецензування силабусів освітніх 
компонент, навчальних видань (підручників, а також навчальних, практичних і методичних посібників тощо). 
Відповідно до Положення про порядок рекомендації навчальних, виробничо-практичних, довідкових, 
картографічних видань, засобів навчання і навчального обладнання до використання в освітньому процесі 
Волинського національного університету імені Лесі Українки http://rb.gy/ozt9jf для публікації навчальних, 
виробничо-практичних, довідкових, картографічних видань необхідно подати дві зовнішні рецензії (не менше однієї 
від доктора наук) і одну внутрішню рецензію фахівців відповідної галузі знань. Практика відкритих занять, 
взаємовідвідувань занять, проведення наукових та методичних семінарів на кафедрі забезпечує визначення сильних 
і слабких сторін змісту та структури навчальних дисциплін, форм та методів навчання, системи оцінювання, засобів 
комунікації та дозволяє учасникам академічної спільноти бути залученими до процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП.

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

Реалізація ОП забезпечується чітким розподілом функціональних обов’язків, взаємодією та чіткою узгодженістю 
елементів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Наглядова рада, ректор, проректори, Вчена рада 
здійснюють моніторинг та менеджмент системи забезпечення якості освіти, затвердження та введення в дію 
нормативних документів університету, відкриття та закриття освітніх програм. Навчально-методичний відділ 
забезпечення якості вищої освіти здійснює внутрішній аудит ОП, проводить консультації для гарантів та організовує 
діяльність Школи гарантів, інформує на засіданнях Вченої ради, науково-методичної ради університету, ректорату 
щодо питань якості вищої освіти. Навчальний відділ проводить планування, організаційно-методичне 
забезпечення, контроль за організацією навчального процесу. Відділ технічних засобів навчання "Центр 
інноваційних технологій та комп'ютерного тестування" забезпечує впровадження сучасних інформаційних 
технологій. Науково-дослідна частина організовує і здійснює менеджмент науково-дослідної діяльності учасників 
освітнього процесу; відділ охорони праці проводить моніторинг безпечності освітнього середовища ЗВО. Відділ 
молодіжної політики та соціальної роботи координує діяльність органів студентського самоврядування. Декан, 
деканат, вчена рада, науково-методична рада, студентська рада факультету, зовнішні стейкхолдери здійснюють 
впровадження та щорічний моніторинг ОП; кафедри, гарант, НПП, роботодавці, студенти проводять реалізацію, 
поточний перегляд та моніторинг ОП.
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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?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в університеті визначаються відповідно до законодавчих і 
нормативних актів з питань вищої освіти. Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ОП регулюються 
нормативно-правовими документами, які є доступними і розміщені на офіційному сайті ЗВО 
https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza. Основними документами ВНУ імені Лесі Українки, якими 
регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, є: Статут ВНУ імені Лесі Українки 
https://is.gd/Xp1zZM ; Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/isfgrw; Колективний договір ВНУ імені Лесі Українки 
http://rb.gy/6uutf4; Правила внутрішнього розпорядку університету http://rb.gy/sargxx, Положення про проведення 
практики здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки http://rb.gy/bqzmj5. У ЗВО 
запроваджено електронний розклад занять http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi, документообіг з 
використанням хмарного середовища Офіс 365. Новини, оголошення, важливі події та заходи з життя факультету 
висвітлюються на сайті факультету https://vnu.edu.ua/uk/faculties-andinstitutions/geografichniy-fakultet та через 
факультетську і кафедральну спільноти https://www.facebook.com/Geography.Faculty17; https://is.gd/AFIwXu, 
http://rb.gy/2arre9.

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

Проєкт ОП Геодезія та землеустрій за місяць до його затвердження було розміщено на сайті ВНУ імені Лесі 
Українки http://rb.gy/idnwse. Проєкт ОП та відповідний навчальний план проходять громадське обговорення, під 
час якого усі учасники освітнього процесу та стейкхолдери вносять свої пропозиції та зауваження до анкети для 
пропозицій http://rb.gy/mfwxab. Рецензії та відгуки стейкхолдерів оприлюднюються на сторінці кафедри геодезії, 
землевпорядкування та кадастру у відповідному розділі https://vnu.edu.ua/uk/chairs/geodeziyi-
zemlevporyadkuvannya-ta-kadastru.

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

Інформацію про ОП Геодезія та землеустрій оприлюднено на сайті географічного факультету у розділі Освітні 
програми https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/heohrafichnyy-fakultet
Затверджена ОП Геодезія та землеустрій розміщена на сайті університету в закладці Каталог освітніх програм та 
вибіркових дисциплін https://vnu.edu.ua/uk/all-educations
Профіль ОП Геодезія та землеустрій: https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/heodeziya-ta-zemleustriy-2021r 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

На сьогодні ВНУ імені Лесі Українки є єдиним ЗВО у Волинській області, який здійснює підготовку магістрів за 
спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій. Аналоги освітньої програми на регіональному ринку відсутні. 
Унікальністю ОП є подвійна професійна кваліфікація здобувачів - Інженер-землевпорядник. Інженер-геодезист, що 
робить їх більш конкурентоспроможним на ринку праці. Актуальність ОП, відповідність тенденціям і пріоритетам 
розвитку ринку праці та спеціальності підтримується неперервним аналізом, взаємодією, співпрацею, 
консультуванням, проведенням науково-практичних конференцій з представниками топографо-геодезичних та 
землевпорядних організацій, галузевих громадських організацій та об’єднань, академічної спільноти України.
Проведений самоаналіз свідчить, що розроблена ОП  базується на компетентністному підході, містить чітко 
визначені програмні результати навчання і узгоджена з вимогами Національної рамки кваліфікацій. 
Сильними сторонами ОП Геодезія та землеустрій є: 
- програма успішно реалізується у ВНУ імені Лесі Українки з урахуванням тенденцій розвитку галузі та дозволяє 
готувати висококваліфікованих фахівців для підприємств, установ і організацій, що працюють у сфері геодезії та 
землеустрою;
- програма відповідає предметній області спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за рахунок взаємодоповнюючого 
поєднання обов’язкових і вибіркових ОК, що забезпечують формування програмних результатів навчання за 
спеціальністю; 
- наявність на випусковій кафедрі наукової школи прикладної фотограмметрії;
- освітній процес за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій за трьома рівнями вищої освіти здійснюється у 
відокремленому навчальному корпусі К, який перебуває у розпорядженні кафедри геодезії, землевпорядкування та 
кадастру і обладнаний спеціалізованими приміщеннями, аудиторіями та лабораторіями.; 
- взаємодія зі стейкхолдерами дозволяє оновлювати ОП згідно з вимогами ринку праці, регіонального та галузевих 
аспектів;
- відповідність професорсько-викладацького складу кафедри кваліфікаційним вимогам, рівню і специфіці освітньої 
програми; 
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- направленість змісту ОП на формування практико-орієнтованої підготовки здобувачів; 
- направленість процесів діяльності кафедри на підтримку і розвиток рівня якості освіти, про що свідчить визнання 
випускників ОП, якість їх професійної діяльності і кар’єрного росту.
Слабкими сторонами ОП є: 
- відсутність відповідного стандарту вищої освіти;
- недостатнє співробітництво у сфері спільних освітніх програм із зарубіжними ЗВО; 
- недостатньо реалізовані в останні роки можливості академічної мобільності здобувачів вищої освіти та НПП, що 
зумовлено об'єктивними причинами;
- відсутність дуальної форми навчання на освітній програмі, хоча така можливість вивчається; 
- 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?

Серед перспектив розвитку ОП слід зазначити: 
- збереження контингенту здобувачів вищої освіти, активізація заходів промоційного характеру з метою 
забезпечення збільшення обсягів прийому на навчання за програмою; 
- посилення методичного забезпечення електронними курсами та власними методичними матеріалами;
- формування спільних освітніх програм із зарубіжними закладами вищої освіти.
Пріоритетними напрямами та складовими розвитку ОП є: 
- постійний моніторинг та періодичний перегляд ОП, що здійснюватиметься на основі пропозицій НПП, ЗО, 
роботодавців, академічної спільноти, розвитку спеціальності, потреб ринку праці; 
- періодичне оновлення навчально-методичного забезпечення ОК; 
- залучення ЗО до наукових та прикладних дослідницьких проєктів випускової кафедри; 
- оновлення матеріально-технічної бази для здійснення освітньої діяльності; 
- постійний моніторинг кар’єрного шляху випускників.
Важливо продовжувати співпрацю з органами місцевої влади та іншими роботодавцями; розширювати можливості 
для дуальної освіти. Упродовж найближчих трьох років планується: посилення профорієнтаційної роботи із 
вступниками, подальший розвиток міжнародних зв’язків кафедри та академічної мобільності ЗО та НПП, 
підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом участі в міжнародних стажуваннях, 
навчання на різних інтернет-платформах, активізація наукової діяльності НПП  шляхом підготовки колективних 
монографій та публікації статей.

 

 
          
  

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.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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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 17. Написання 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

OK17.pdf uiImcpOM5TSOjZm
LjM5OhpU+5m/yKq

eZGCJiRAhS4wg=

Лабораторія ГІС-технологій К-
204, 33,1 м², м. Луцьк, 
вул.Кравчука, 36 
9 компютерів (Рік введення в 
експлуатацію 2008):
Intel Pentium 4, 2.4 Ггц – 1 комп.
Intel Pentium 4, 3.0 Ггц – 3 комп.
Intel Celeron 2.4 Ггц – 1 комп.
Intel Celeron 1.8 Ггц – 1 комп.
Intel DualCore 2.7 Ггц – 1 комп.
Intel Celeron 2.0 Ггц – 1 комп
Intel Celeron 1.6 Ггц – 1 комп.
Підключення до університетської 
комп’ютерної мережі
Мультимедійне обладнання: 
проектор ViewSonic PJD5123
Програмне забезпечення:
Microsoft Windows XP (9 ліцензій),
LibreOffice

ОК 16. 
Переддипломна 
практика із 
написанням 
магістерської роботи

практика OK16.pdf 3wCRXp3K2x1qzkB
W8TjnYaFQ+AfXC/
8n3vhMTTF3FtU=

Матеріально-технічна база 
підприємства

ОК 15. Виробнича 
практика із 
написанням 
магістерської роботи

практика OK15.pdf ubJDTSPTovCI2CwO
7SKomslalSFyO0Lc8

ZMo0gK34Kw=

Матеріально-технічна база 
підприємства

ОК14. Новітні 
технології геодезії та 
землеустрою

навчальна 
дисципліна

ОК14.pdf 39FBcFaJuvsLfOhMi
5CI7iU0vC4F/X6SqO

SBdZRe9es=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593

ОК13. Геодезична 
основа 
землевпорядних карт

навчальна 
дисципліна

ОК13.pdf zLTZsNcMQ5DYZiV
8ki7/YVhfXFDbTWy
nQFMPOpLf8CM=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593

ОК12. Просторова 
організація територій 

навчальна 
дисципліна

OK12.pdf qiKuwoBvxn6cfG/Vh
VlXYJsaaDHXY2EhJ

uTl1I+7CU4=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593

ОК11. Геодезичний 
моніторинг 
інженерних споруд

навчальна 
дисципліна

ОК11.pdf d1UJzpR5SFYz57K5/
9aYJUOtbYvT5S99G

8tVoTtF0T4=

Лабораторія геодезичного 
моніторингу К-103, 45,3 м²,  м. 
Луцьк, вул.Кравчука, 36 
Геодезичні прилади :
Тахеометр Trimdle 3300 DR - 2 
шт.
GPS приймач Trimble 5700 - 2 шт.  
Антена Zephyr, Антена Zephyr 
Geodetic,
Нівелір SOKKIA SDL 30
Рейки інварні  (1.5 м)  - 2 шт.
Рейки телескопічні штрихкодові   
- 2 шт.
Штативи - 4 шт.
Віхи - 3 шт.
Відбивачі - 2 шт.
Рулетки - 4 шт.
Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593

ОК10. Управління 
земельними 
ресурсами

навчальна 
дисципліна

ОК10.pdf rtyhAMNOvxVww7c
MNmkXP3qDu/6XM

if1zgO77Kdoobs=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593



ОК 9. Моніторинг та 
охорона земель

навчальна 
дисципліна

ОК9.pdf xDKGDEKc9b6E7xT
d91RrV7pKCGIWvR
o8qPPHdqQiP+o=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593

ОК8. ГІС-технології в 
геодезії та землеустрої

навчальна 
дисципліна

ОК8.pdf MP08fMJdxO/oVQC
URaW03r9lMic4IYb

F1RoRBJ0V0II=

Лабораторія ГІС-технологій К-
204, 33,1 м², м. Луцьк, 
вул.Кравчука, 36 
9 компютерів  (Рік введення в 
експлуатацію 2008):
Intel Pentium 4, 2.4 Ггц – 1 комп.
Intel Pentium 4, 3.0 Ггц – 3 комп.
Intel Celeron 2.4 Ггц – 1 комп.
Intel Celeron 1.8 Ггц – 1 комп.
Intel DualCore 2.7 Ггц – 1 комп.
Intel Celeron 2.0 Ггц – 1 комп
Intel Celeron 1.6 Ггц – 1 комп.
Підключення до університетської 
комп’ютерної мережі
Мультимедійне обладнання: 
проектор ViewSonic PJD5123
Програмне забезпечення:
Microsoft Windows XP,
LibreOffice
AutoCAD(навчальна ліцезія)
ГІС 6 (демо-версія)

ОК7. Геопросторові 
бази даних

навчальна 
дисципліна

ОК7.pdf eJXJYDyTA1fIv7jD5S
MHD2M+SaSxDwk2

W607VeoSUfk=

Лабораторія ГІС-технологій К-
204, 33,1 м², м. Луцьк, 
вул.Кравчука, 36 
9 компютерів (Рік введення в 
експлуатацію 2008):
Intel Pentium 4, 2.4 Ггц – 1 комп.
Intel Pentium 4, 3.0 Ггц – 3 комп.
Intel Celeron 2.4 Ггц – 1 комп.
Intel Celeron 1.8 Ггц – 1 комп.
Intel DualCore 2.7 Ггц – 1 комп.
Intel Celeron 2.0 Ггц – 1 комп
Intel Celeron 1.6 Ггц – 1 комп.
Підключення до університетської 
комп’ютерної мережі
Мультимедійне обладнання: 
проектор ViewSonic PJD5123
Програмне забезпечення:
Microsoft Windows XP (9 ліцензій),
LibreOffice
PostrgeSQL
Pgadmin4
QGIS 3.18
OpenStreetMap
Дані дистанційного зондування 
Землі Європейського космічного 
агенства

ОК6. Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності у сфері 
геодезії та 
землеустрою

навчальна 
дисципліна

OK6.pdf 2/8QGqg0TgyogXfD
15maKWJCZDm/ovf

/3hwv6jdXewE=

не потребує

ОК4. Сучасні 
методики навчання

навчальна 
дисципліна

OK4.pdf lGD8lBI+QvAnSo8Q
ELp6+kCKXkveDsOc

nLshr2ztx0s=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593

ОК5. Цивільний 
захист та охорона 
праці в галузі

навчальна 
дисципліна

OK5.pdf q9o2YWn+jtpQJZs+
mEW5yuoDrqPRcxC

ap1mpon5nMuA=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593

ОК3. Методологія та 
організація наукових 
досліджень в галузі 
геодезії та 
землеустрою

навчальна 
дисципліна

OK3.pdf CDCyPqJLz0f1aiKkiff
BnUqOvbgTJq86i1sg

cwGsfq4=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593

ОК2. Наукова 
комунікація 
іноземною мовою

навчальна 
дисципліна

OK2.pdf k0VttbSaX8VZVpTS
bP0tt3xmrU4CfZrX
mk8XWRCqPbg=

не потребує

ОК1. Інтелектуальна 
власність

навчальна 
дисципліна

OK1.pdf XVuySzqZBP7xy0sT9
BYmwtfz9Sxx5skL0g

NrFLPWYqg=

Мультимедійне обладнання - 
проектор ViewSonic PJD5123
Ноутбук - Lenovo B593



 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

122691 Король 
Павло 
Пилипович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 044249, 
виданий 

17.01.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025522, 
виданий 

01.07.2011

21 ОК13. 
Геодезична 
основа 
землевпорядни
х карт

1. Кваліфікація 
Диплом спеціаліста: 
КБ №900596, 1996 р., 
Спеціальність: 
Картографія. 
Кваліфікація: 
Картограф, Київський 
університет імені 
Тараса Шевченка
Кандидат 
географічних наук, 
11.00.12 – географічна 
картографія ДК 
№044249, 2007 р., 
Інститут географії 
НАН України, Тема 
дисертації: 
Математико-
картографічне 
моделювання 
регіональних 
лінгвістично-
географічних систем
Доцент кафедри 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру 12ДЦ 
№025522, 2011 р., 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
1.Науковий семінар з 
геодезії, картографії 
та землеустрою для 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів технічних 
дисциплін навчальних 
закладів ІІ-ІV рівня 
акредитації «Сучасні 
методи геодезії, 
геомоніторингу, 
кадастру та 
землеустрою: досвід 
наукових та 
практичних 
досліджень: 
прецизійні 
фотограмметричні 
реконструкції» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
географічний 
факультет, кафедра 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру / 
Hochschule fur 
angewandte 



Wissenschaften 
Wurzburg-Schweinfurt 
5 лютого-30 квітня 
2018 р. Сертифікат № 
005/18 від 
30.04.2018р. (180 год/ 
6 кредитів)
2. Курс підвищення 
кваліфікації для 
викладачів 
географічних 
дисциплін із 
спеціальності "Науки 
про Землю", 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
географічний 
факультет, кафедра 
фізичної географії, 
березень-травень 
2020 р. Сертифікат      
№ 535/20 (108 год/ 3 
кредитів)
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
3,4,9,11,14,15,19,20
п. 3
1. Король П.П. 
Картографічні 
проекції. Ч.2. 
Псевдоциліндричні 
проекції: довідник. У 
6-и ч.Луцьк: ПП 
Іванюк, 2019. 256 с.
2. Поручинська І.В. 
Поручинський В.І., 
Слащук А.М., Король 
П.П. Демографічна 
ситуація Північно-
Західного 
економічного району: 
оцінка стану, акценти 
державного 
регулювання: 
монографія. Луцьк: 
Side by Side, 2020. 150 
с.
п. 4
1. Король П.П. Вища 
геодезія. Сфероїдна 
геодезія: навчально-
методичне видання / 
П.П. Король. – Луцьк: 
ПП Іванюк В.П., 2018. 
48 с.
2. Бліндер Ю.С., 
Король П.П. Методи 
врівноваження 
тріангуляційних 
мереж: навчально-
методичне видання. 
Луцьк: ПП Іванюк 
В.П., 2018. 42 с.
3. Бліндер Ю.С., 
Король П.П. Методи 
врівноваження 
нівелірних мереж: 
навчально-методичне 
видання. Луцьк: ПП 
Іванюк В.П., 2018. 48 
с.
4. Уль А.В. Волошин 
В.У., Мельник О.В., 
Король П.П. 
Методичні 



рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи: методичне 
видання. Луцьк: РВВ 
"Вежа-Друк", 2021. 52 
с.
5. Король П.П. 
Картографічний 
метод дослідження: 
навчально-методичне 
видання. Луцьк: ПП 
Іванюк В.П., 2018. 59 
с.
6. Волошин В., Король 
П. Геоінформаційне 
тематичне 
картографування 
засобами ГІС MapInfo 
Professional: 
Лабораторний 
практикум. Луцьк,  
2022. 148 с.
п. 9
Член експертної групи 
з географії МОН 
України з (2021 р. 
дотепер) (наказ МОН 
№ 95, 22.01.2021 р.)
п.11
ДП «Волинський 
науково-дослідний та 
проектний інститут 
землеустрою», ПрАТ 
«Інститут 
«Волиньводпроект» 
(2011-2019 рр.)
п.14
Науковий гурток зі 
сфероїдної геодезії (10 
осіб)
п.15
Член журі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт, і 
олімпіад з географії 
(2011-2020 рр.)
п.19
Член Українського 
картографічного 
товариства (2009 до 
сьогодні), 
Член Західного 
геодезичного 
товариства 
Українського 
товариства геодезії і 
картографії (2009 р. 
до сьогодні)
п. 20
Директор 
Дубищенської ЗОШ І-
ІІ ст. (1996-1997)

25449 Уль Анна 
Володимирів
на

Професор, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний Диплом 
доктора наук 
ДД 001348, 

виданий 
26.09.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004496, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006930, 
виданий 

23 ОК12. 
Просторова 
організація 
територій 

1. Кваліфікація
Диплом спеціаліста: 
ПВ№731205, 1987р., 
Спеціальність: 
Промислове та 
цивільне будівництво. 
Кваліфікація: 
Інженер-будівельник, 
Львівський ордена 
Леніна Політехнічний 
інститут імені 
Ленінського 
комсомола
Кандидат технічни 



18.02.2003, 
Атестат 

професора AП 
001150, 

виданий 
15.10.2019

наук, 05.02.01 - 
Матеріалознавство, 
ДК № 004496, 1999 р., 
Луцький державний 
технічний університет, 
Тема дисертації: 
Аналітична та 
експериментальна 
оцінка впливу складу 
структури і рельєфу 
поверхонь тертя на 
функціональні 
особливості 
зносостійких Cr-
чавунів
Доктор технічних 
наук, 05.24.02 – 
фотограмметрія та 
картографія, ДД № 
001348, 2012 р., 
Київський 
національний 
університет 
будівництва та 
архітектури, Тема 
дисертації: Методи і 
моделі 
мікрофотограмметрії 
у прикладних 
наукових 
дослідженнях
Доцент кафедри 
міського будівництва 
та господарства, ДЦ 
006930, 2003 р., 
Луцький державний 
технічний університет 
Професор  кафедри 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру АП 
№001150, 2019 р., 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
1.Науковий семінар з 
геодезії, картографії 
та землеустрою для 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів технічних 
дисциплін навчальних 
закладів ІІ-ІV рівня 
акредитації «Сучасні 
методи геодезії, 
геомоніторингу, 
кадастру та 
землеустрою: досвід 
наукових та 
практичних 
досліджень: 
прецизійні 
фотограмметричні 
реконструкції» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
географічний 
факультет, кафедра 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру / 
Hochschule fur 
angewandte 
Wissenschaften 
Wurzburg-Schweinfurt 
5 лютого-30 квітня 
2018 р. Сертифікат № 



001/18 від 
30.04.2018р. (180 год/ 
6 кредитів)
2. Стажування:  
Teaching and research 
in a contemporary 
university: challenges, 
solutions, and 
perspectives
organised by Faculty of 
Education, University 
of Białystok, August 8th 
—September 16th , 
2022, Сертифікат №31 
від 16.09.2022 (180 
год/6 кредитів)
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
1,4,5,7,8,10,12,14,19.20
п. 1
1. Uhl, Anna & Melnyk, 
Yuliia & Melnyk, 
Oleksandr & Boyarska, 
Inna & Melnychuk, 
Mykola. Application of 
Microphotogrammetric 
and Material Science 
Techniques in the Study 
of Materials on the 
Example of Alloy 
AlZnMgCu. / Advances 
in Design, Simulation 
and Manufacturing II, 
Proceedings of the 2nd 
International 
Conference on Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange, 
DSMIE-2019, June 11-
14, 2019, Lutsk, 
Ukraine 
DOI:10.1007/978-3-
030-22365-6_48. 
(Scopus/WebOfScience
)
2. A.V.Uhl, O.V. 
Melnyk, Y.A. Melnyk, 
and L.V. Ilyin. 
Microphotogrammetric 
Approach in the Study 
of AlSiMg Alloys, 
Metallofiz. Noveishie 
Tekhnol., 43, No.2 
:255–271(2021)
(inUkrainian), 
DOI:10.15407/mfint.43.
02.0255
3. Liubov Ksonshkevych 
,Olena Krantovska, 
Mykola Petrov, Sergii 
Synii. Investigation of 
the structure of cement 
stone, obtaining and 
optimization of high-
strength concrete on 
mechanically activated 
binder / MATEC Web 
Conf.  Volume 230, 
2018 7th International 
Scientific Conference 
“Reliability and 
Durability of Railway 
Transport Engineering 
Structures and 
Buildings” (Transbud-
2018)  MATEC Web 



Conf. 230 03010 (2018) 
DOI: 
10.1051/matecconf/201
823003010 
https://www.matec-
conferences.org/articles
/matecconf/pdf/2018/
89/matecconf_transbu
d2018_03010.pdf
4. Геоінформаційне 
моделювання 
транспортної 
доступності територій 
/ А. В. Уль та ін. 
Сучасні технології та 
методи розрахунків у 
будівництві. 2019. № 
12. С. 213–220. URL: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2410-6208-
2019-2(12)-26 (дата 
звернення: 
16.06.2022).
5. Принципи 
моделювання 
динамічних систем 
при інженерно-
геодезичному 
моніторингу споруд / 
А. В. Уль та ін. Сучасні 
технології та методи 
розрахунків у 
будівництві. 2021. № 
15. С. 85–91. URL: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2410-6208-
2021-5(15)-12 (дата 
звернення: 
15.06.2022). 
п. 4
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи зі 
спеціальності 193 – 
Геодезія та 
землеустрій: навч.-
метод. вид. для 
студентів геогр. ф-ту / 
А.В. Уль, В.У. 
Волошин, О.В. 
Мельник, П.П. 
Король. – Луцьк: РВВ 
"Вежа-Друк", 2021.   – 
52 с.
2. Уль А. В. Курс 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Генеральне 
планування населених 
пунктів» –Луцьк: РВВ 
«Вежа-Друк», 2021.– 
138 с.
3. Просторова 
організація територій. 
Конспект лекцій. : 
навч.-метод. вид. / 
Уль А. В. Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 
2022. 64 с.
4. Просторова 
організація територій. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт. : 
навч.-метод. вид. / 
Уль А. В. Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 
2022. 82 с.



5. Уль А.В., Мельник 
Ю.А. Геотроніка: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 124 с.
6. Уль А.В., Мельник 
Ю.А. Прикладна 
фотограмметрія: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 108 с
п. 7
1. Офіційний опонент 
Гончерюк Олесі 
Михайлівни 
«Методичні основи 
застосування даних 
наземного цифрового 
фотограмметричного 
знімання для 
моніторингу пам’яток 
архітектури» 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.24.01 
- геодезія, 
фотограмметрія та 
картографія у 
спеціалізовану вчену 
раду Д 26.056.09 у 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури (2019 рік)
2. Офіційний опонент 
Дубницької 
Маргарити 
Вячеславівни 
«Удосконалення 
моніторингу 
використання водних 
об’єктів в межах 
населених пунктів на 
основі тривимірного 
кадастру», що 
подається на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософії за 
спеціальністю 193 – 
Геодезія та 
землеустрій у 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури (2020 рік)
3. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Беспалько 
Руслана Івановича  
"Методологія 
моніторингу земель 
прикордонних 
територій  (на 
прикладі 
Карпатського 
Єврорегіону)"  
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.24.04 – кадастр і 
моніторинг земель  у 
спеціалізовану вчену 
раду Д 26.056.09 у 



Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури (2020 рік)
4. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Анненкова 
Андрія 
Олександровича 
"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
ЗАСТОСУВАННЯ 
ГНСС-ТЕХНОЛОГІЙ 
В ЗАДАЧАХ 
ГЕОДЕЗИЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ 
ІНЖЕНЕРНИХ 
СПОРУД", 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.24.04 – кадастр і 
моніторинг земель у 
спеціалізовану вчену 
раду Д 26.056.09 у 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури (2021 рік)
п. 8
1. Відповідальний 
виконавець проекту 
фундаментального 
дослідження, що 
виконуєьться за 
рахунок видатків 
загального фонду 
державного бюджету 
“Розроблення фізико- 
хімічних основ 
підвіщення ресурсу 
працездатності 
ванадію і його 
аналогів у 
високотемпературних 
середовищах 
легуванням та 
термодифузійним 
оксидуванням” 
(01.01.2017 р. – 
31.12.2019 р.).
п. 10 
1. Двостороння угода 
про партнерство з 
метою подальшого 
поглиблення 
співробітництва в 
галузі викладання, 
освіти, досліджень і 
підготовки кадрів між 
Східноєвропейським 
національним 
університетом імені 
Лесі Українки та 
Університетом 
прикладних наук 
Вищою технічною 
школою Ліппе та 
Гьокстер (2015-
2018;2018-2021; 2021-
2024)
2. Тристоронній 
договір про взаємне 
співробітництво, 
обмін студентами та 
професорсько-
викладацьким 
складом між 



Факультетом 
геоінформаційних 
систем управління 
територіями 
Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури (м. Київ), 
кафедрою геодезії, 
землевпорядкування і 
кадастру 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (м. 
Луцьк), та 
Факультетом 
прикладної техніки та 
інженерних 
вишукувань 
Університету 
прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт 
(м. Вюрцбург, 
Німеччина) 2018-
2020; (2020-2022; 
2022-2024)
3. Викладання лекцій 
в рамках International 
Teaching Week 2021 в 
Університеті 
прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт 
(Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt) 
, м. Вюрцбург 
(Німеччина) за 
програмою 
академічної 
мобільності 
Erasmaus+ КА107 
(2021 рік)
п. 12
1. Bätz C., Brunn A., 
Uhl A. Satellite based 
Change Detection of the 
Volyn Region. 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції, 
м. Луцьк, 19–20 April 
2018. Луцьк, 2018. 
P. 224–226.
2. Бернацький А., 
Шостак А. Модель 
геоінформаційного 
сервісу моніторингу 
транспорту. 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції 
(м. Луцьк, 19–20 
квітня 2018 р.) / за 
ред. Ю. М. Барського, 
С. О. Пугача. Луцьк : 
Волиньполіграф, 
2018. С. 227-229
3. Мельник А., Уль А., 
Мельник Ю. 
Особенности 
обработки радарных 
данных с 
синтезированной 
апертурой. Новые 



материалы, 
оборудование и 
технологии в 
промышленности : 
материалы междунар. 
науч.-техн. конф. 
молод. ученых, м. 
Могилев, 29–30 жовт. 
2020 р. 2020. С. 163.
4.Мельник А., Уль А., 
Мельник Ю. 
Радарные 
космические снимки в 
исследованиях 
последствий 
землетрясений. Новые 
материалы, 
оборудование и 
технологии в 
промышленности : 
материалы междунар. 
науч.-техн. конф. 
молод. ученых, м. 
Могилев, 29–30 жовт. 
2020 р. 2020. С. 164.
5. Уль А.В., 
Крантовская Е. Н., 
ПетровН.Н., Парасюк 
Б.О. Исследование 
прогибов пролетных 
железобетонных 
элементов. Новые 
материалы, 
оборудование и 
технологии в 
промышленности: 
материалы междунар. 
науч.-техн. конф. 
молод. ученых / 
редкол. : И. С. 
Сазонов. Могилев: 
Белорус.-Рос. ун-т, 
2018. С. 134.
п. 14
Проблемна група 
“Проблеми 
застосування сучасних 
геодезичних 
технологій в 
архітектурі та 
будівництві” (12 
студентів)
п. 19. 
1. International Society 
for Photogrammetry 
and Remote Sensing; 
(2013- до сьогодні)
2. Українського 
товариства 
фотограмметрії та 
дистанційного 
зондування; (2013 – 
до сьогодні)
3. Українського 
товариства геодезії і 
картографії (2013 – до 
сьогодні)
4. Західне геодезичне  
товариство 
Українського 
товариства геодезії і 
картографії. ; (2013 – 
до сьогодні)
5. Українське 
матеріалознавче 
товариство ; (2005 – 
до сьогодні)
п. 20
Луцьке відділення 
проектного інституту 
«Діпроспец-



автотранс», інженер-
конструктор (1987-
1991 рр.); Луцький 
філіал Львівського 
політехнічного 
інституту (від 1.04.91р. 
-   Луцький 
індустріальний 
інститут): 22.01.1991 - 
14.08.1991 - 
Оператором 
лабораторії ЕОМ; 
15.09.1991 — 06.12.1991 
- Інженер-програміст 
ІІ-категорії ВЦ;

25449 Уль Анна 
Володимирів
на

Професор, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний Диплом 
доктора наук 
ДД 001348, 

виданий 
26.09.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004496, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006930, 
виданий 

18.02.2003, 
Атестат 

професора AП 
001150, 

виданий 
15.10.2019

23 ОК11. 
Геодезичний 
моніторинг 
інженерних 
споруд

1. Кваліфікація
Диплом спеціаліста: 
ПВ№731205, 1987р., 
Спеціальність: 
Промислове та 
цивільне будівництво. 
Кваліфікація: 
Інженер-будівельник, 
Львівський ордена 
Леніна Політехнічний 
інститут імені 
Ленінського 
комсомола
Кандидат технічни 
наук, 05.02.01 - 
Матеріалознавство, 
ДК № 004496, 1999 р., 
Луцький державний 
технічний університет, 
Тема дисертації: 
Аналітична та 
експериментальна 
оцінка впливу складу 
структури і рельєфу 
поверхонь тертя на 
функціональні 
особливості 
зносостійких Cr-
чавунів
Доктор технічних 
наук, 05.24.02 – 
фотограмметрія та 
картографія, ДД № 
001348, 2012 р., 
Київський 
національний 
університет 
будівництва та 
архітектури, Тема 
дисертації: Методи і 
моделі 
мікрофотограмметрії 
у прикладних 
наукових 
дослідженнях
Доцент кафедри 
міського будівництва 
та господарства, ДЦ 
006930, 2003 р., 
Луцький державний 
технічний університет 
Професор  кафедри 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру АП 
№001150, 2019 р., 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
1.Науковий семінар з 
геодезії, картографії 
та землеустрою для 
підвищення 
кваліфікації 



викладачів технічних 
дисциплін навчальних 
закладів ІІ-ІV рівня 
акредитації «Сучасні 
методи геодезії, 
геомоніторингу, 
кадастру та 
землеустрою: досвід 
наукових та 
практичних 
досліджень: 
прецизійні 
фотограмметричні 
реконструкції» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
географічний 
факультет, кафедра 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру / 
Hochschule fur 
angewandte 
Wissenschaften 
Wurzburg-Schweinfurt 
5 лютого-30 квітня 
2018 р. Сертифікат № 
001/18 від 
30.04.2018р. (180 год/ 
6 кредитів)
2. Стажування:  
Teaching and research 
in a contemporary 
university: challenges, 
solutions, and 
perspectives organised 
by Faculty of 
Education, University 
of Białystok, August 8th 
—September 16th , 
2022, Сертифікат №31 
від 16.09.2022 (180 
год/6 кредитів)
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
1,4,5,7,8,10,12,14,19.20
п. 1
1. Uhl, Anna & Melnyk, 
Yuliia & Melnyk, 
Oleksandr & Boyarska, 
Inna & Melnychuk, 
Mykola. Application of 
Microphotogrammetric 
and Material Science 
Techniques in the Study 
of Materials on the 
Example of Alloy 
AlZnMgCu. / Advances 
in Design, Simulation 
and Manufacturing II, 
Proceedings of the 2nd 
International 
Conference on Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange, 
DSMIE-2019, June 11-
14, 2019, Lutsk, 
Ukraine 
DOI:10.1007/978-3-
030-22365-6_48. 
(Scopus/WebOfScience
)
2. A.V.Uhl, O.V. 
Melnyk, Y.A. Melnyk, 



and L.V. Ilyin. 
Microphotogrammetric 
Approach in the Study 
of AlSiMg Alloys, 
Metallofiz. Noveishie 
Tekhnol., 43, No.2 
:255–271(2021)
(inUkrainian), 
DOI:10.15407/mfint.43.
02.0255
3. Liubov Ksonshkevych 
,Olena Krantovska, 
Mykola Petrov, Sergii 
Synii. Investigation of 
the structure of cement 
stone, obtaining and 
optimization of high-
strength concrete on 
mechanically activated 
binder / MATEC Web 
Conf.  Volume 230, 
2018 7th International 
Scientific Conference 
“Reliability and 
Durability of Railway 
Transport Engineering 
Structures and 
Buildings” (Transbud-
2018)  MATEC Web 
Conf. 230 03010 (2018) 
DOI: 
10.1051/matecconf/201
823003010 
https://www.matec-
conferences.org/articles
/matecconf/pdf/2018/
89/matecconf_transbu
d2018_03010.pdf
4. Геоінформаційне 
моделювання 
транспортної 
доступності територій 
/ А. В. Уль та ін. 
Сучасні технології та 
методи розрахунків у 
будівництві. 2019. № 
12. С. 213–220. URL: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2410-6208-
2019-2(12)-26 (дата 
звернення: 
16.06.2022).
5. Принципи 
моделювання 
динамічних систем 
при інженерно-
геодезичному 
моніторингу споруд / 
А. В. Уль та ін. Сучасні 
технології та методи 
розрахунків у 
будівництві. 2021. № 
15. С. 85–91. URL: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2410-6208-
2021-5(15)-12 (дата 
звернення: 
15.06.2022). 
п. 4
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи зі 
спеціальності 193 – 
Геодезія та 
землеустрій: навч.-
метод. вид. для 
студентів геогр. ф-ту / 
А.В. Уль, В.У. 



Волошин, О.В. 
Мельник, П.П. 
Король. – Луцьк: РВВ 
"Вежа-Друк", 2021.   – 
52 с.
2. Уль А. В. Курс 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Генеральне 
планування населених 
пунктів» –Луцьк: РВВ 
«Вежа-Друк», 2021.– 
138 с.
3. Просторова 
організація територій. 
Конспект лекцій. : 
навч.-метод. вид. / 
Уль А. В. Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 
2022. 64 с.
4. Просторова 
організація територій. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт. : 
навч.-метод. вид. / 
Уль А. В. Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 
2022. 82 с.
5. Уль А.В., Мельник 
Ю.А. Геотроніка: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 124 с.
6. Уль А.В., Мельник 
Ю.А. Прикладна 
фотограмметрія: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 108 с
п. 7
1. Офіційний опонент 
Гончерюк Олесі 
Михайлівни 
«Методичні основи 
застосування даних 
наземного цифрового 
фотограмметричного 
знімання для 
моніторингу пам’яток 
архітектури» 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.24.01 
- геодезія, 
фотограмметрія та 
картографія у 
спеціалізовану вчену 
раду Д 26.056.09 у 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури (2019 рік)
2. Офіційний опонент 
Дубницької 
Маргарити 
Вячеславівни 
«Удосконалення 
моніторингу 
використання водних 
об’єктів в межах 
населених пунктів на 
основі тривимірного 
кадастру», що 
подається на здобуття 
наукового ступеня 



доктора філософії за 
спеціальністю 193 – 
Геодезія та 
землеустрій у 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури (2020 рік)
3. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Беспалько 
Руслана Івановича  
"Методологія 
моніторингу земель 
прикордонних 
територій  (на 
прикладі 
Карпатського 
Єврорегіону)"  
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.24.04 – кадастр і 
моніторинг земель  у 
спеціалізовану вчену 
раду Д 26.056.09 у 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури (2020 рік)
4. Офіційний опонент 
на дисертаційну 
роботу Анненкова 
Андрія 
Олександровича 
"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
ЗАСТОСУВАННЯ 
ГНСС-ТЕХНОЛОГІЙ 
В ЗАДАЧАХ 
ГЕОДЕЗИЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ 
ІНЖЕНЕРНИХ 
СПОРУД", 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук за 
спеціальністю 
05.24.04 – кадастр і 
моніторинг земель у 
спеціалізовану вчену 
раду Д 26.056.09 у 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури (2021 рік)
п. 8
1. Відповідальний 
виконавець проекту 
фундаментального 
дослідження, що 
виконуєьться за 
рахунок видатків 
загального фонду 
державного бюджету 
“Розроблення фізико- 
хімічних основ 
підвіщення ресурсу 
працездатності 
ванадію і його 
аналогів у 
високотемпературних 
середовищах 
легуванням та 
термодифузійним 
оксидуванням” 



(01.01.2017 р. – 
31.12.2019 р.).
п. 10 
1. Двостороння угода 
про партнерство з 
метою подальшого 
поглиблення 
співробітництва в 
галузі викладання, 
освіти, досліджень і 
підготовки кадрів між 
Східноєвропейським 
національним 
університетом імені 
Лесі Українки та 
Університетом 
прикладних наук 
Вищою технічною 
школою Ліппе та 
Гьокстер (2015-
2018;2018-2021; 2021-
2024)
2. Тристоронній 
договір про взаємне 
співробітництво, 
обмін студентами та 
професорсько-
викладацьким 
складом між 
Факультетом 
геоінформаційних 
систем управління 
територіями 
Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури (м. Київ), 
кафедрою геодезії, 
землевпорядкування і 
кадастру 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (м. 
Луцьк), та 
Факультетом 
прикладної техніки та 
інженерних 
вишукувань 
Університету 
прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт 
(м. Вюрцбург, 
Німеччина) 2018-
2020; (2020-2022; 
2022-2024)
3. Викладання лекцій 
в рамках International 
Teaching Week 2021 в 
Університеті 
прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт 
(Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt) 
, м. Вюрцбург 
(Німеччина) за 
програмою 
академічної 
мобільності 
Erasmaus+ КА107 
(2021 рік)
п. 12
1. Bätz C., Brunn A., 
Uhl A. Satellite based 
Change Detection of the 
Volyn Region. 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 



регіонів : матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції, 
м. Луцьк, 19–20 April 
2018. Луцьк, 2018. 
P. 224–226.
2. Бернацький А., 
Шостак А. Модель 
геоінформаційного 
сервісу моніторингу 
транспорту. 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конференції 
(м. Луцьк, 19–20 
квітня 2018 р.) / за 
ред. Ю. М. Барського, 
С. О. Пугача. Луцьк : 
Волиньполіграф, 
2018. С. 227-229
3. Мельник А., Уль А., 
Мельник Ю. 
Особенности 
обработки радарных 
данных с 
синтезированной 
апертурой. Новые 
материалы, 
оборудование и 
технологии в 
промышленности : 
материалы междунар. 
науч.-техн. конф. 
молод. ученых, м. 
Могилев, 29–30 жовт. 
2020 р. 2020. С. 163.
4.Мельник А., Уль А., 
Мельник Ю. 
Радарные 
космические снимки в 
исследованиях 
последствий 
землетрясений. Новые 
материалы, 
оборудование и 
технологии в 
промышленности : 
материалы междунар. 
науч.-техн. конф. 
молод. ученых, м. 
Могилев, 29–30 жовт. 
2020 р. 2020. С. 164.
5. Уль А.В., 
Крантовская Е. Н., 
ПетровН.Н., Парасюк 
Б.О. Исследование 
прогибов пролетных 
железобетонных 
элементов. Новые 
материалы, 
оборудование и 
технологии в 
промышленности: 
материалы междунар. 
науч.-техн. конф. 
молод. ученых / 
редкол. : И. С. 
Сазонов. Могилев: 
Белорус.-Рос. ун-т, 
2018. С. 134.
п. 14
Проблемна група 
“Проблеми 
застосування сучасних 
геодезичних 
технологій в 
архітектурі та 
будівництві” (12 
студентів)



п. 19. 
1. International Society 
for Photogrammetry 
and Remote Sensing; 
(2013- до сьогодні)
2. Українського 
товариства 
фотограмметрії та 
дистанційного 
зондування; (2013 – 
до сьогодні)
3. Українського 
товариства геодезії і 
картографії (2013 – до 
сьогодні)
4. Західне геодезичне  
товариство 
Українського 
товариства геодезії і 
картографії. ; (2013 – 
до сьогодні)
5. Українське 
матеріалознавче 
товариство ; (2005 – 
до сьогодні)
п. 20
Луцьке відділення 
проектного інституту 
«Діпроспец-
автотранс», інженер-
конструктор (1987-
1991 рр.); Луцький 
філіал Львівського 
політехнічного 
інституту (від 1.04.91р. 
-   Луцький 
індустріальний 
інститут): 22.01.1991 - 
14.08.1991 - 
Оператором 
лабораторії ЕОМ; 
15.09.1991 — 06.12.1991 
- Інженер-програміст 
ІІ-категорії ВЦ;

13860 Радзій 
Володимир 
Феофілович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний Диплом 
спеціаліста, 

Східноєвропей
ський 

національний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.08010103 
землеустрій та 

кадастр, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 042394, 

виданий 
20.09.2017, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

025775, 
виданий 

01.07.2011

20 ОК10. 
Управління 
земельними 
ресурсами

1. Кваліфікація 
Диплом спеціаліста: 
ЛС ВЕ №012699, 1996 
р., Спеціальність: 
Географія і біологія. 
Кваліфікація: Вчитель 
географії та біології, 
Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки
Диплом спеціаліста: 
С16 №071584, 2016 р., 
Спеціальність: 
7.08010103 
Землеустрій та 
кадастр. Кваліфікація: 
Інженер з 
землевпорядкування 
та кадастру, 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
Кандидат 
географічних наук, 
11.00.05 – 
біогеографія та 
географія ґрунтів, ДК 
№042394, 2007 р., 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, Тема 
дисертації: Структура 
ґрунтового покриву 



Волинської височини
Доцент кафедри 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру, 12ДЦ 
№025775, 2011 р., 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
1.Науковий семінар з 
геодезії, картографії 
та землеустрою для 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів технічних 
дисциплін навчальних 
закладів ІІ-ІV рівня 
акредитації «Сучасні 
методи геодезії, 
геомоніторингу, 
кадастру та 
землеустрою: досвід 
наукових та 
практичних 
досліджень: 
прецизійні 
фотограмметричні 
реконструкції» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
географічний 
факультет, кафедра 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру / 
Hochschule fur 
angewandte 
Wissenschaften 
Wurzburg-Schweinfurt 
18 лютого-20 квітня 
2018 р. Сертифікат № 
006/18 від 
30.04.2018р. (180 год/ 
6 кредитів)
2. Онлайн-курс за 
програмою 
«Планування 
використання 
території – ефективне 
управління ресурсами 
громади. Проект 
USIDA «Підтримка 
аграрного і сільського 
розвитку» (США), 
Всеукраїнська 
асоціація громад, 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України – факультет 
землевпорядкування 
травень-червень 2020 
р. Свідоцтво про 
проходження 
навчання, серія АГ № 
0226, 25.06.2020 р. (15 
год/0,5 кредита)
3. International 
advanced trening 
(Webinar) on the topic: 
“Innovative forms of 
modern education on 
the example of google 
meet, google classroom 
platforms” (1,5 ECTS 
credits (45 hours). In 



the following 
disciplines: Land 
management, Land 
monitoring and 
protection; Land 
management expertise 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща); 
ГО Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян 28 червня-5 
липня 2021 р. 
Сертифікат ES № 
6743/2021, 05.07.2021 
р. (45 год/1,5 кредита)
4. Онлайн-семінар 
«Оцінка впливу на 
довкілля у форматі 
запитання-відповіді» 
Державна екологічна 
академія 
післядипломної освіти 
та управління, 
Міністерство захисту 
довкілля та 
природних ресурсів, 
Державна екологічна 
інспекція, Громадська 
рада Міндовкілля 
України, 
Всеукраїнська ГО 
«Жива планета» 21 
жовтня 2021 р. 
Сертифікат № 
060710-2021-ОС, 21 
жовтня 2021 р (2 
год/0,07 кредита).
5. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
на тему: 
«Використання 
можливості хмарних 
сервісів в онлайн 
навчанні з 
використанням 
платформ Microsoft 
Teams та Office 365 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща); 
ГО Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян 1-8 листопада 
2021 р. Сертифікат ES 
№ 84Сертифікат ES 
№ 8472/2021, 
08.11.2021 р. (45 
год/1,5 кредита) 
6. Вебінар «Біосферні 
резервати як приклад 
сталого 
природокористування
» ГО «Лісові 
ініціативи і 
суспільство» в межах 
проекту «Програма 
боротьби з лісовими 
злочинами в Україні» 
за підтримки 
міжнародних програм 
Лісової служби США 
(United States Forest 
Service, USFS)21 
грудня 2021 р. 
Сертифікат СА № 
0058 (2 год/0,07 
кредита)



7. Вебінар «Ліс для 
місцевих громад та 
збереження 
біокультурного 
різноманітя»ГО 
«Лісові ініціативи і 
суспільство» в межах 
проекту «Програма 
боротьби з лісовими 
злочинами в Україні» 
за підтримки 
міжнародних програм 
Лісової служби США 
(United States Forest 
Service, USFS)25 січня 
2022 р. Сертифікат СА 
№ 0073 (2 год / 0,07 
кредита)
8. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації для 
освітян (вебінар) на 
тему: «Інтерактивні 
технології змішаного 
навчання в закладах 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України» 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща); 
ГО Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян 22 серпня – 5 
вересня 2022 р. 
Сертифікат ES № 
97314/05.09.2022  (45 
год/1,5 кредита)
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
4,8,12,14,19,20
п.4
1. Вакулюк Л. А., 
Радзій В. Ф. 
Ландшафтні основи 
землеустрою: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 44 с.
2. Мельник О.В., 
Рудик О.В., Радзій В. 
Ф. Організація і 
управління 
виробництвом: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 58 с. 
3. Радзій В.Ф. 
Управління 
земельними 
ресурсами: конспект 
лекцій. Луцьк : Вол. 
нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2022. 137 с.
4. Радзій В.Ф. 
Моніторинг та 
охорона земель: 
конспект лекцій. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 98 с.
п. 8
1. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 



робота за темою 
«Польові дослідження 
флори, фауни та 
біорізноманіття, 
оселищ, міграція на 
території планованої 
діяльності 
«Видобування торфу 
на родовищі «Коза–
Березина» (Договір № 
118-4Ф від 20.04.2021 
р.)
2. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота (НДР) за 
темою «Здійснення 
моніторингу ділянки 
реалізації планованої 
діяльності на об’єкті 
«Капітальний ремонт 
русла річки Турія в 
районі вул. 
Сагайдачного в м. 
Ковель Волинської 
області» біологічних 
показників: склад та  
середні кількісні 
показники оселищ 
сальвінії плаваючої та 
інших водних та 
навколоводних 
рослинних 
угрупувань» » 
(Договір № 267-4Ф від 
30.07.2021 р.)
3. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота (НДР) за 
темою «Польові 
дослідження флори, 
фауни та 
біорізноманіття в 
районі впливу 
планованої діяльності 
«Реконструкція 
птахоферми по 
виробництву 
бройлерів на вул. 
Козацька, 13 в с. 
Звиняче Луцького 
району Волинської 
області» (Договір № 
364-4Ф від 21.09.2021 
р.)
4. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота (НДР) за 
темою «Обстеження 
території проведення 
робіт ділянка 
Маневицька-1, 
Маневицька-2, 
Камінь-Каширська-1, 
Камінь-Каширська-2, 
торфовище «Велике 
Багно» (Договір № 21-
4Ф від 27.01.2022 р.)
5. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота (НДР) за 
темою: Здійснення 
моніторингу ділянки 
реалізації планованої 
діяльності на об’єкті 
«Капітальний ремонт 
русла річки Турія в 
районі вул. 
Сагайдачного в м. 
Ковель Волинської 
області» біологічних 
показників: склад та  



середні кількісні 
показники оселищ 
сальвінії плаваючої та 
інших водних та 
навколоводних 
рослинних угрупувань 
(Договір № 53-4Ф від 
02.05.2022 р.)
п. 12
1. Лялюк Н. М., 
Радзій В. Ф. 
Теоретичне 
забезпечення 
раціонального 
використання та 
охорони земель при 
землеустрої. Перспект
иви розвитку 
територій: теорія і 
практика : матеріали 
Всеукр. науково-
практ. конф. 
здобувачів вищ. освіти 
і молодих вчен., 
м. Харків, 22–23 
листоп. 2018 р. 
Харків, 2018. С. 390–
392. URL: 
http://eprints.kname.e
du.ua/51175/1/ilovepdf
_com-390-392.pdf
2. Єфімчук К., Радзій 
В. Формування 
сучасної системи 
реєстрації землі в 
Україні. Суспільно-
географічні чинники 
розвитку регіонів : 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф., м. Луцьк, 11–12 
квіт. 2019 р. / ред.: Ю. 
М. Барський, С. О. 
Пугач. Луцьк, 2019. С. 
165–167URL: 
https://konfgeolutsk.fil
es.wordpress.com/2019
/04/zbirnyk_sg_chynn
yky_19.pdf.
3. Радзій В. Земельні 
ресурси: оцінка 
збитків внаслідок 
військової агресії. 
Together united: 
науковці проти війни : 
зб. тез доп. І Міжнар. 
благод. науково-практ. 
конф., м. Луцьк, 20 
трав. 2022 р. Луцьк, 
2022. С. 55–60. URL: 
https://docs.google.co
m/viewerng/viewer?
url=http://vnu.edu.ua/
sites/default/files/2022
-07/Zbirnyk_tez_0.pdf.
4. Радзій В. Екоцид: 
наслідки і ціна 
російської агресії. 
Видання Район.Еко. 15 
квітня 2022. 
https://eco.rayon.in.ua
/topics/506221-
ekotsid-naslidki-i-tsina-
rosiyskoi-agresii?
fbclid=IwAR3dnKY1JA
wOF6lQA7Urr2kbYf1UE
pBbh724r7u2HHewa00
6X5ePKX00swk
5. Науковці 
Університету 
здійснили 



післяпроєктний 
моніторинг русла 
річки Турія | 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українк. 
https://vnu.edu.ua/.../
naukovtsi-universytetu-
zdiysnyly...
6. Міністерська оцінка 
діяльності роботи КП 
«Волиньприродресурс
». Пряма трансляція 
відбулася 17 груд. 2021 
р.   
https://www.youtube.c
om/watch?
v=4KXMD2qKYjg 
п. 14
Керівник наукового 
гуртка «Управління 
земельними 
ресурсами» (10 
студентів)
п. 19
Голова Волинського 
відокремленого 
підрозділу 
громадської 
організації 
«Українське 
Товариство 
ґрунтознавців та 
агрохіміків» (ГО 
«УТГА») (2012-2022 
рр.);
Член Західного 
геодезичного 
товариства 
Українського 
товариства геодезії і 
картографії (2005-
2022 рр.)
п. 20
Озерцівська ЗОШ, 
Ківерцівський район 
(1996-1997 рр.) – 
вчитель географії і 
біології;
НДЛ-52 ЛНУ ім. 
І.Франка (1999-2001 
рр.) – молодший 
науковий 
співробітник;
ПП 
«Госпрозрахунковий 
центр науково-
технічних послуг» 
(2019-2022) рр.

169646 Патлашинсь
ка Ірина 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 044148, 
виданий 

11.10.2017, 
Атестат 

доцента AД 
007056, 

10 ОК1. 
Інтелектуальна 
власність

1. Кваліфікація
Диплом магістра КВ 
№ 30699051, 2007 р., 
Спеціальність: 
Міжнародне право, 
Кваліфікація: Юрист-
міжнародник, 
перекладач іспанської 
мов, Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
Інститут міжнародних 
відносин;
Кандидат політичних 
наук, 23.00.04 – 
політичні  проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку, ДК № 



виданий 
15.04.2021

044148, 2017 р., 
Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
тема дисертації: 
Інституціоналізація 
міжнародної 
миротворчої 
діяльності
Доцент кафедри 
міжнародних 
комунікацій та 
політичного аналізу, 
АД № 007056, 2021 р., 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки.
2. Стажування
Дистанційне навчання 
«Основи 
інтелектуальної 
власності», Академія 
Всесвітньої організації 
інтелектуальної 
власності (WIPO), 
01.03.-30.04.2018 р. 
Сертифікат Б/Н (108 
год);
Очно-заочне 
стажування, Інститут 
наук про безпеку, 
факультет політології 
м.Краків 01.03.2019-
30.08.2019 р. 
Сертифікат Б/Н (180 
год/6 кредитів);
Онлайн навчання, 
Інститут політичної 
освіти, 1.09.-
18.12.2020р. 
Сертифікат Б/Н (4 
кредити/120 год)
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
Виконуються пункти 
1,3,5,14
п.1
1. Info-Analytical 
Support for Ukrainian-
Polish Cross-Border 
Cooperation. The Euro-
Regions Case Study 
Antonina Shuliak, 
Yevheniia Vozniuk, 
Iryna Patlashynska, 
Nazarii Shuliak Codrul 
Cosminului Issue 2, 
(Vol. 26) / 2020 p. 431-
454
2. Патлашинська 
І.В.Миротворча 
діяльність 
європейських 
організацій // 
Науковий вісник СНУ 
імені Лесі Українки 
серія: Політологія, № 
6(355).- 2017.- С. 150-
156.
3. Патлашинська І.В. 
Сучасна російсько-
українська 
інформаційна війна: 
завдання, методи та 
особливості 



використання. 
Наукове фахове 
видання Державний 
вищий навчальний 
заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»  
«Регіональні студії» 
28, 2022, ст.84-87.
4. Патлашинська 
І.В.Використання  
ноу-хау –досвід 
наднаціональних 
організацій. Наукові 
Записки Львівського 
Університету Бізнесу 
Та Права. Серія 
Економічна. Серія 
Юридична, 29, (2021). 
161–166. 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.5707720
5.Патлашинська І.В. 
До питання ролі  
політичної медіації у 
вирішенні воєнних 
конфліктів:досвід для 
України.  Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філос.-політолог. 
студії. 2022. Випуск 
42, c. 298–303.
п.3
Patlashynska I. 
Peacekeeping as a 
Garanty of 
International stability. 
International and 
National Security: 
Politics, Information, 
Ecology, Economy: 
collective 
monograph/ed. by A. 
Mytko. Kyiv: MPBP 
«Hordon», 2018. 320 p.
п. 5. 
Кандидат політичних 
наук, 23.00.04 – 
політичні  проблеми 
міжнародних систем 
та глобального 
розвитку, ДК № 
044148, 2017 р., 
Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
тема дисертації: 
Інституціоналізація 
міжнародної 
миротворчої 
діяльності;
п14
Керівництво 
проблемною групою 
на тему: «Актуальні 
проблеми 
міжнародної 
миротворчої 
діяльності» 

127714 Волошин 
Володимир 
Ульянович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний Диплом 
кандидата наук 

ДK 023875, 
виданий 

09.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025383, 

24 ОК8. ГІС-
технології в 
геодезії та 
землеустрої

1. Кваліфікація
Диплом спеціаліста 
КГ № 017454, 1994р., 
Спеціальність: 
Математика, 
Кваліфікація: 
Математик. Викладач, 
Київський університет 



виданий 
01.07.2011

імені Тараса 
Шевченка
Кандидат технічних 
наук 05.24.02 – 
фотограмметрія та 
картографія, ДК № 
023875, 2004 р., 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», Тема 
дисертації: Розробка 
методів РЕМ – 
фотограмметрії та 
морфолого-
фрактального аналізу 
(на прикладі 
дослідження 
деструкції кісткової 
тканини)
Доцент кафедри 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру, 12ДЦ № 
025383, 2011р., 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
1. Науковий семінар з 
геодезії, картографії 
та землеустрою для 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів технічних 
дисциплін навчальних 
закладів ІІ-ІV рівня 
акредитації «Сучасні 
методи геодезії, 
геомоніторингу, 
кадастру та 
землеустрою: досвід 
наукових та 
практичних 
досліджень: 
прецизійні 
фотограмметричні 
реконструкції» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
географічний 
факультет, кафедра 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру / 
Hochschule fur 
angewandte 
Wissenschaften 
Wurzburg-Schweinfurt 
5 лютого-30 квітня 
2018 р. Сертифікат № 
003/18 від 
30.04.2018р. (180 год/ 
6 кредитів)
2. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікаціїї (Вебінар) 
– ІННОВАЦІЙНІ 
ФОРМИ СУЧАСНОЇ 
ОСВІТИ НА 
ПРИКЛАДІ 
ПЛАТФОРМ GOOGLE 
MEET, GOOGLE 
CLASSROOM Інститут 
Науково-дослідний 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 



та IESF Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян м. Люблін 
(Республіка Польща) 
28 червня – 05 липня 
2021 року. Сертифікат 
ESN №6520/2021 від 
05.07.2021 р. (45 год / 
1,5 кредита)
3. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
– ІННОВАЦІЙНІ 
ФОРМИ СУЧАСНОЇ 
ОСВІТИ НА 
ПРИКЛАДІ 
ПЛАТФОРМ ZOOM ТА 
MOODLE Інститут 
Науково-дослідний 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
та IESF Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян м. Люблін  
(Республіка Польща).  
26 липня – 02 серпня 
2021 року Сертифікат 
ESN №7411/2021 від 
02.08.2021 р. (45 год / 
1,5 кредита)
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
1,4,7,10,12,14,19
п. 1
1.  Класифікація 
території НПП 
“Прип’ять-Стохід” за 
даними Sentinel-2 / В. 
Волошин та ін. 
Інженерна геодезія. 
2019. № 66. С. 116–
127.
2. Модифіковані 
циліндричні проекції 
у сучасних стандартах 
пристроїв 
відображення / В. 
Волошин та ін. 
Інженерна геодезія. 
2019. № 67. С. 81-94. 
Doi: 
https://doi.org/10.3234
7/0130-
6014.2019.67.81-94
3. Боярин М., 
Волошин В. Цьось О. 
Екологічний стан 
річки Cапалаївка в 
умовах урбосистеми м. 
Луцьк. Вісник ХНУ 
імені В. Н. Каразіна. 
Сер. «Екологія». 2020, 
№ 23. С. 21-29. Doi:  
https://doi.org/10.2656
5/1992-4259-2020-23-
02
4. Боярин М., 
Волошин В. Цьось О. 
Штучно створені 
об’єкти природно 
заповідного фонду – 
парки-памятки садово 
паркового мистецтва 
та їх 
репрезентативність у 
Волинській області. 



Людина та довкілля. 
Проблеми 
неоекології. 2020. № 
34. С. 133-140. Doi: 
https://doi.org/10.2656
5/1992-4224-2020-34-
13
5. 3D фотограмметрія 
в архітектурі, 
містобудуванні та 
збереженні культурної 
спадщини / В. 
Волошин та ін. 
Сучасні технології та 
методи розрахунків у 
будівництві. 2021. № 
16. С. 26–37. Doi: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2410-6208-
2021-6(16)-04
п. 4. 
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи зі 
спеціальності 193 – 
Геодезія та 
землеустрій: навч.-
метод. вид. для 
студентів геогр. ф-ту / 
В. Волошин та ін. 
Луцьк: РВВ "Вежа-
Друк", 2021. 52 с.
2. Волошин В., Король 
П. Геоінформаційне 
тематичне 
картографування 
засобами ГІС MapInfo 
Professional: 
Лабораторний 
практикум. Луцьк,  
2022. 148 с.
3. Волошин В. 
Врівноваження 
геодезичних мереж 
корелатним методом: 
навч.-метод. вид. 
Луцьк,  2022. 80 с.
п. 7
Третяк С.К. 
Моніторинг 
гідрографічних 
об’єктів засобами 
дистанційного 
зондування землі та 
геоінформаційних 
технологій 2019 р. 
05.24.01 – геодезія, 
фотограмметрія та 
картографія. 
Д.35.052.12 НУ 
«Львівська 
політехніка»
п. 10
1. Двостороння угода 
про партнерство з 
метою подальшого 
поглиблення 
співробітництва в 
галузі викладання, 
освіти, досліджень і 
підготовки кадрів між 
Східноєвропейським 
національним 
університетом імені 
Лесі Українки та 
Університетом 
прикладних наук 
Вищою технічною 



школою Ліппе та 
Гьокстер (2015-
2018;2018-2021; 2021-
2024)
2. Тристоронній 
договір про взаємне 
співробітництво, 
обімн студентами та 
професорсько-
викладацьким 
складом між 
Факультетом 
геоінформаційних 
систем управління 
територіями 
Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури (м. Київ), 
кафедрою геодезії, 
землевпорядкування і 
кадастру 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (м. 
Луцьк), та 
Факультетом 
прикладної техніки та 
інженерних 
вишукувань 
Університету 
прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт 
(м. Вюрцбург, 
Німеччина) (2015-
2018; 2018-2021; 2021-
2024)
п. 12
1. Волошин В., 
Волошин М. 
Теоретичні аспекти 
дешифрування лісів 
за даними 
дистанційного 
зондування. 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. 
Луцьк, 19–20 квіт. 
2018 р. Луцьк, 2018. С. 
229–231. (Тези 
доповіді)
2. Волошин В. 
Жулінський В. 
Застосування 
сучасних геодезичних 
технологій в 
інженерних 
вишукуваннях для 
встановлення меж 
земельної ділянки. 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. 
Луцьк, 19–20 квіт. 
2018 р. Луцьк. 2018. 
С.232–234. (Тези 
доповіді)
3. Волошин В. 
Федорчук В. 
Теоретичні питання 
територіального, 
внутрішньогосподарсь
кого та зокремленого 
землеустрою. 



Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матер. ІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. 
Луцьк, 19–20 квіт. 
2018 р. Луцьк. 2018. 
С.234-236. (Тези 
доповіді)
4. Волошин В. 
Волошин М. 
Теоретичні аспекти 
дешифрування лісів 
за даними 
дистанційного 
зондування. Сучасні 
проблеми 
містобудування. 
Перспективи та 
пріоритети розвитку: 
матеріали всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. молодих учених 
та студ. м. Луцьк, 15 
жовт.2019р. Луцьк, 
2019. С. 161–162. (Тези 
доповіді)
5.Волошин В., 
Захарчук Д. 
Встановлення меж 
адміністративно-
територіальних 
утворень в сучасних 
умовах. Сучасні 
проблеми 
містобудування. 
Перспективи та 
пріоритети розвитку. 
Зб. тез доп. всеукр. 
науково-практ. 
інтернет-конф. 
молодих уч. та 
студентів, м. Луцьк, 19 
листоп. 2021 р. Луцьк, 
2021. С. 29–31. (Тези 
доповіді)
6. Волошин В., 
Омельчук С. 
Методологічні 
підходи експертної 
оцінки нерухомості. 
Сучасні проблеми 
містобудування. 
Перспективи та 
пріоритети розвитку. 
Зб. тез доп. всеукр. 
науково-практ. 
інтернет-конф. 
молодих уч. та 
студентів, м. Луцьк, 19 
листоп. 2021 р. Луцьк, 
2021. С. 47–50. (Тези 
доповіді)
7. Волошин В., Рак А. 
Методологічні 
підходи експертної 
оцінки земельних 
ділянок. Сучасні 
проблеми 
містобудування. 
Перспективи та 
пріоритети розвитку. 
Зб. тез доп. всеукр. 
науково-практ. 
інтернет-конф. 
молодих уч. та 
студентів, м. Луцьк, 19 
листоп. 2021 р. Луцьк, 
2021. С. 62–65. (Тези 
доповіді)
8. Волошин В., 



Кортоус М. Проблеми 
рекультивації земель 
Волинської області. 
Сучасні проблеми 
містобудування. 
Перспективи та 
пріоритети розвитку. 
Зб. тез доп. всеукр. 
науково-практ. 
інтернет-конф. 
молодих уч. та 
студентів, м. Луцьк, 19 
листоп. 2021 р. Луцьк, 
2021. С. 137–139. (Тези 
доповіді)
п. 14
Студентський 
науковий гурток 
"Вибрані питання 
застосування AutoCAD 
"(20 студентів) 
п. 19
Є дійсними членом :
1. Українського 
товариства 
фотограмметрії та 
дистанційного 
зондування (2009 –до 
сьогодні);
2. Українського 
товариства геодезії і 
картографії (2009 –до 
сьогодні);
3. Західного 
геодезичного  
товариства 
Українського 
товариства геодезії і 
картографії (2009 –до 
сьогодні).

84453 Мельник 
Олександр 
Валентинови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний Диплом 
бакалавра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
0709 Геодезія, 
картографія та 
землевпорядку
вання, Диплом 

магістра, 
Волинський 

національний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

070906 
Землевпорядку

вання та 
кадастр, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015151, 
виданий 

04.07.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044513, 
виданий 

15.12.2015

12 ОК7. 
Геопросторові 
бази даних

1. Кваліфікація 
Диплом магістра 
ВС№32622138, 2008 
р., Спеціальність: 
8.070904 
Землевпорядкування і 
кадастр, Кваліфікація: 
Інженер з 
землевпорядкування 
та кадастру, 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
Кандидат технічних 
наук, 05.24.01 – 
геодезія, 
фотограмметрія та 
картографія, ДК № 
015151, 2013 р., 
Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, Тема 
дисертації: 
Комплексне 
дослідження 
деформаційних 
процесів ґрунтових 
гребель значної 
протяжності
Доцент кафедри 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру, 12ДЦ № 
044513, 2015 р., 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки



2. Стажування
1. Науковий семінар з 
геодезії, картографії 
та землеустрою для 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів технічних 
дисциплін навчальних 
закладів ІІ-ІV рівня 
акредитації «Сучасні 
методи геодезії, 
геомоніторингу, 
кадастру та 
землеустрою: досвід 
наукових та 
практичних 
досліджень: 
прецизійні 
фотограмметричні 
реконструкції» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
географічний 
факультет, кафедра 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру / 
Hochschule fur 
angewandte 
Wissenschaften 
Wurzburg-Schweinfurt 
18 лютого-20 квітня 
2018 р. Сертифікат № 
004/18 від 30.04.2018 
р. (180 год/ 6 
кредитів)
2. Міжнародне 
стажування 
Люблінський науково-
технологічний парк  
(м. Люблін, 
Республіка Польща) 
20-27.07.2020 
Сертифікат ES 
№0018/2020 від 
27.07.2020 1.5 кредити 
ECTS
3. Міжнародне 
стажування 
Люблінський науково-
технологічний парк  
(м. Люблін, 
Республіка Польща) 
26.07.2021-02.08.2021 
Сертифікат ES 
№7423/2021 від 
02.08.2021 1.5 кредити 
ECTS
4. Міжнародне 
стажування 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща)  
28.06.2021-5.07.2021 
Сертифікат ES 
№6474/2021 від 
5.07.2020 1.5 кредити 
ECTS
5. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації для 
освітян (вебінар) на 
тему: «Інтерактивні 
технології змішаного 
навчання в закладах 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України» 



Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща) З 
22.08.2022 по 
05.09.2021. 
Сертифікат ES 
№97280 від 5.09.2022 
1.5 кредити ECTS
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
1,4,8,10,12,14,19
п.1 
1. Uhl, Anna & Melnyk, 
Yuliia & Melnyk, 
Oleksandr & Boyarska, 
Inna & Melnychuk, 
Mykola. Application of 
Microphotogrammetric 
and Material Science 
Techniques in the Study 
of Materials on the 
Example of Alloy 
AlZnMgCu. / Advances 
in Design, Simulation 
and Manufacturing II, 
Proceedings of the 2nd 
International 
Conference on Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange, 
DSMIE-2019, June 11-
14, 2019, Lutsk, 
Ukraine 
DOI:10.1007/978-3-
030-22365-6_48. 
(Scopus/WebOfScience
)
2. A.V.Uhl, O.V. 
Melnyk, Y.A. Melnyk, 
and L.V. Ilyin. 
Microphotogrammetric 
Approach in the Study 
of AlSiMg Alloys, 
Metallofiz. Noveishie 
Tekhnol., 43, No.2 
:255–271(2021)
(inUkrainian), 
DOI:10.15407/mfint.43.
02.0255
3. Принципи 
моделювання 
динамічних систем 
при інженерно-
геодезичному 
моніторингу споруд / 
А. В. Уль та ін. Сучасні 
технології та методи 
розрахунків у 
будівництві. 2021. № 
15. С. 85–91. URL: 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2410-6208-
2021-5(15)-12 (дата 
звернення: 
15.06.2022).
4. Morozyuk B., Melnyk 
O. Remote monitoring 
of channel processes of 
the west bug river in the 
border of the Volyn 
region. Urban 
development and 
spatial planning. 2020. 
№ 73. С. 194–204. 
URL: 



https://doi.org/10.3234
7/2076-
815x.2020.73.194-204 
(дата звернення: 
15.06.2022).
5. Modified cylindrical 
projections in current 
standards of display 
devices / P. Korol et al. 
Engineering geodesy. 
2019. No. 67. P. 81–94. 
URL: 
https://doi.org/10.3234
7/0130-
6014.2019.67.81-94 
(date of access: 
15.06.2022).
п.4
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи зі 
спеціальності 193 – 
Геодезія та 
землеустрій : навч.-
метод. вид. для 
студентів геогр. ф-ту / 
А. Уль та ін. Луцьк : 
РВВ "Вежа-Друк", 
2021. 52 с.
2. Мельник О. 
Геопросторові бази 
даних. Конспект 
лекцій : навч.-метод. 
вид. Луцьк : ВНУ ім. 
Лесі Українки, 2022. 
140 с.
3. Мельник О. 
Геопросторові бази 
даних. Лабораторний 
практикум : навч.-
метод. вид. Луцьк : 
ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2022. 70 с.
4. Мельник О.В., 
Рудик О.В., Радзій В. 
Ф. Організація і 
управління 
виробництвом: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 58 с.
п. 8
Науково–дослідна 
робота "Польові 
дослідження флори, 
фауни та 
біорізноманіття, 
оселищ, міграція на 
території планованої 
діяльності 
«Видобування торфу 
на родовищі «Коза–
Березина»" , 2021 р.
п. 10
1. Двостороння угода 
про партнерство з 
метою подальшого 
поглиблення 
співробітництва в 
галузі викладання, 
освіти, досліджень і 
підготовки кадрів між 
Східноєвропейським 
національним 
університетом імені 
Лесі Українки та 
Університетом 



прикладних наук 
Вищою технічною 
школою Ліппе та 
Гьокстер (2015-2018; 
2018-2021; 2021-2024)
2. Тристоронній 
договір про взаємне 
співробітництво, 
обмін студентами та 
професорсько-
викладацьким 
складом між 
Факультетом 
геоінформаційних 
систем управління 
територіями 
Київського 
національного 
університету 
будівництва і 
архітектури (м. Київ), 
кафедрою геодезії, 
землевпорядкування і 
кадастру 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (м. 
Луцьк), та 
Факультетом 
прикладної техніки та 
інженерних 
вишукувань 
Університету 
прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт 
(м. Вюрцбург, 
Німеччина) (2018-
2020; 2020-2022; 
2022-2024)
3. Викладання лекцій 
в рамках International 
Teaching Week 2021 в 
Університеті 
прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт 
(Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt) 
, м. Вюрцбург 
(Німеччина) за 
програмою 
академічної 
мобільності 
Erasmaus+ КА107 
(2021 рік)
п. 12
1. Терещук Б. 
Перспективи, 
проблеми та переваги 
застосування 
растрових моделей в 
геоінформаційних 
системах. Суспільно-
географічні чинники 
розвитку регіонів : 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф., м. Луцьк,  19–
20 квітня 2018 р. з С. 
240-242
2. Вакульчук Г., 
Мельник О. 
Програмне 
забезпечення 
нормативно-грошової 
оцінки населених 
пунктів. Суспільно-
географічні чинники 
розвитку регіонів : 



матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф.,  м. Луцьк, 11–12 
квіт. 2019 р. C. 164-165  
3.  Каліщук К., 
Мельник О. Система 
глобального 
позиціонування 
(GPS): призначення, 
принцип дії та 
застосування. 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матеріали ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф.,  м. 
Луцьк, 11–12 квіт. 2019 
р. C. 167-168 
4.  Костюк Т., 
Мельник О. Еколого-
економічне 
обґрунтування 
вирощування 
горіхоплідних культур 
(фундук) на території 
Ківерцівського району 
Волинської області. 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матеріали ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф.,  м. 
Луцьк, 11–12 квіт. 2019 
р. С. 169–170.
5. Стельмащук В., 
Мельник О. Методи і 
технології 
дистанційного 
зондування Землі 
Суспільно-географічні 
чинники розвитку 
регіонів : матеріали ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
Інтернет-конф.,  м. 
Луцьк, 11–12 квіт. 2019 
р.177-178
п. 14
Проблемна група 
"Сучасні геодезичні та 
геоінформаційні 
методи в контексті 
землевпорядних 
вишукувань та 
проектування" (10 
чол.)
п. 19
Є дійсними членом :
1. Українського 
товариства 
фотограмметрії та 
дистанційного 
зондування; (2009 – 
до сьогодні)
2. Українського 
товариства геодезії і 
картографії (2009 – до 
сьогодні)
3. Західне геодезичне  
товариство 
Українського 
товариства геодезії і 
картографії. ; (2009 – 
до сьогодні)

211733 Вознюк 
Наталія 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 

університет ім. 
Лесі Українки, 
рік закінчення: 

17 ОК6. Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності у 
сфері геодезії 
та землеустрою

1. Кваліфікація
Диплом спеціаліста 
ЛГ № 000682, 1995 р.,  
Спеціальність: 
Російська мова і 
література та 
зарубіжна література, 



2002, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія

Кваліфікація: Вчитель 
російської мови і 
літератури та 
зарубіжної літератури, 
Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки
Диплом спеціаліста 
ВС № 21059070, 2002 
р., Спеціаьлність: 
7.06101 
Правознавство, 
Кваліфікація: Юрист, 
Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки
Диплом магіста М20 
№180361 2020 р., 
Спеціальність 035 
Філологія, 
Кваліфікація: Магістр 
філології, фахівець зі 
слов’янських мов та 
літератур, Викладач 
польської та 
англійської мов, 
перекладач,  
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
Участь у воркшопі 
«Соціальне 
підприємництво в 
діяльності 
громадських 
організацій» ОМГО 
«Волинський інститут 
права», Луцьк, 22-23 
листопада 2019 р., 
Сертифікат б/н від 
23.11.2019 р.;
Курс Університету 
Квінсленда «Наука 
повсякденного 
мислення»  
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus. 
2020 р., Сертифікат  
Ідентифікаційний 
номер: 
db0da4c1c73e4a5c9169
5b0b81e8ad49 
02.04.2020 
Автентичність 
сертифікату можна 
перевірити за 
посиланням: 
https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/db0da4c1c73e4a5c916
95b0b81e8ad49 (80 
годин; 2,6 кредитів 
ECTS);
Участь у тренінговій 
програмі «Інтенсив з 
відкритих даних для 
початківців», 
Міністерство 
цифрової 
трансформації, 
Січень, 2021 р., 
Сертифікат № П41 від 
27.01.2021 р.;
Участь у вебінарі 
«Використання 
дистанційних засобів 



навчання для 
підготовки фахівців 
спеціальностей 
психологія та 
правоохоронна 
діяльність  на 
прикладі платформ 
Zoom  та Moodle», 
Інститут науково-
дослідний
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
(Люблін, Республіка 
Польща),08.02–
15.02.2021 р., 
Сертифікат ES 
№4131/2021 від 
15.02.2021 р., (45 год. / 
1,5 кредитів ECTS);
Онлайн-курс освітньої 
програми підвищення 
кваліфікації 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників «Цифрові 
інструменти GOOGLE 
для закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти». Удосконалена 
професійна 
компетентність 
(цифровий 
компонент) , ТОВ 
«Академія цифрового 
розвитку» (Київ), 
Жовтень 2021 р., 
Сертифікат № 19 GW-
037 від 19.10. 2021 р., 
(30 год., 1 кредит 
ECTS);
Підвищення 
кваліфікації у сфері 
застосування 
інструментів 
створення безпечного 
освітнього простору. 
Онлайн практикум 
«Основи 
кіберграмотності: 
безпека освітнього та 
позаосвітнього 
цифрового простору», 
Центрально-
Європейська академія 
навчань та 
сертифікації, ГО 
«Асоціація проектних 
менеджерів України», 
Листопад 2021 р., 
Сертифікат №1211.21 
р., (30 год., 1 кредит 
ECTS);
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
Виконуються пункти 
3,4,12,14,19,20
п. 3
Правове регулювання 
суспільних відносин: 
питання теорії та 
практики: монографія 
/ А. В. Духневич, 
І. М. Якушев, 
Д. С. Спєсівцев та ін. 
Луцьк : Завжди поруч, 
2021. 350 с. (Вознюк 



Н.І. – С. 164-185, 
1,04 а. а.) 
(рекомендовано до 
видання вченою 
радою ВНУ ім. Лесі 
Українки 26 лютого 
2021 р., протокол 
№ 2)
п. 4
1. Вознюк Н. І. Право 
соціального захисту 
України: 
термінологічний 
словник.Луцьк, 2020. 
35 с.
2. Вознюк Н. І. 
Земельне право 
України: методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
для студентів 
неюридичних 
спеціальностей. 
Луцьк, 2020. 25 с.  
3. Вознюк Н. І. 
Екологічне право 
України: методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
для студентів 
неюридичних 
спеціальностей. 
Луцьк, 2020. 47 с. 
п. 12
1. Вознюк Н. І. До 
питання про державні 
соціальні допомоги на 
дітей, які виховуються 
у неповних сім’ях. 
Актуальні питання 
реформування 
правової системи: зб. 
матеріалів XIV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Луцьк, 16-17 
черв. 2017 р.) / уклад. 
Л. М. Джурак. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2017. С. 
147-149.
2. Вознюк Н. І. До 
питання про 
суб’єктний склад 
процедурних 
правовідносин у сфері 
державних соціальних 
допомог. Актуальні 
питання 
реформування 
правової системи : зб. 
матеріалів XV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Луцьк, 1-2 
черв. 2018 р.) / уклад. 
Л. М. Джурак. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. С. 
90-92.
3. Вознюк Н. І. До 
питання обмеження 
права на державну 
соціальну допомогу 
при народженні 
дитини в умовах 
воєнного стану. 
Проблеми 
забезпечення прав і 
свобод людини : зб. 
матеріалів V Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Луцьк, 14 груд. 2018 
р.) / уклад. Л. М. 
Джурак. Луцьк : Вежа-



Друк, 2018. 1 
електрон. опт. диск 
(CD-ROM). Обсяг 
даних 8,10 Мб. С. 21-
23.
4. Вознюк Н. І. 
Поняття та ознаки 
державних соціальних 
допомог. Актуальні 
питання 
реформування 
правової системи : зб. 
матеріалів XVІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Луцьк, 14-15 
черв. 2019 р.) / уклад. 
Л. М. Джурак. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. С. 
151-153.
5. Вознюк Н. І. 
Питання зарахування 
періодів отримання 
допомог у зв'язку з 
вагітністю та 
пологами і при 
народженні дитини до 
страхового стажу. 
Проблеми 
забезпечення прав і 
свобод людини : зб. 
матеріалів VІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Луцьк, 11 
груд. 2020 р.) / уклад. 
Л. М. Джурак. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020.
6. Вознюк Н. І. До 
питання про строки 
звернення за 
призначенням 
державних соціальних 
допомог. Актуальні 
питання 
реформування 
правової системи: зб. 
матеріалів ХVІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф (Луцьк, 29 трав. 
2020 р.). Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. С. 
67-69.
7. Вознюк Н. І. Щодо 
розвитку 
нормативного 
регулювання 
процедури 
забезпечення 
державними 
соціальними 
допомогами в умовах 
цифровізації. 
Актуальні питання 
реформування 
правової системи : зб. 
матеріалів XVІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Луцьк, 4-5 
черв. 2021 р.) / уклад. 
Л. М. Джурак. Луцьк : 
Завжди поруч, 2021. С. 
27-29.
8. Вознюк Н. І., 
Колесниченко Н. О. 
Гіг-контракти: 
можливі загрози 
соціальним правам IT-
спеціалістів. 
Проблеми 
забезпечення прав і 
свобод людини : зб. 
матеріалів VІІІ 



Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Луцьк, 10 груд. 
2021 р.) / уклад. Л. М. 
Джурак. Луцьк : 
Завжди поруч, 2021. С. 
41-44.
9. Публікації у 
власному телеграм-
каналі «Новини 
соцзахисту з Наталією 
Вознюк». URL: 
https://t.me/SocialProt
ection_Natalia_Voznyu
k"
п. 14
2017-2018 н. р. 
Райниш Наталія, 
студентка 4 курсу 
юридичного 
факультету. Тема: 
«Правове 
регулювання 
соціального 
обслуговування та 
надання медичної 
допомоги особам 
похилого віку в 
Україні»; призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт
п. 19
Членкиня 
Всеукраїнської 
громадської 
організації «Асоціація 
правників України». 
Дата вступу 4 липня 
2022 року. Сертифікат 
№ 008691 
п. 20
 з 2016 року - 
юридичні 
консультації для 
Громадської спілки 
«СПАС», 
з 2018 року - ТОВ 
«СПАС-ОХОРОНА», 
з 2022 року - 
юридичні 
консультації 
внутрішньо 
переміщеним особам у 
рамках співпраці 
юридичного 
факультету 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки та 
Колцентру 
Координаційного 
центру Волинської 
обласної військової 
адміністрації (за 
підтримки 
регіонального 
координатора 
взаємодії з 
громадськістю 
Уповноваженого 
Верховної Ради 
України з прав 
людини у Волинській 
області, Ради 
адвокатів Волинської 
області, Луцького 
місцевого центру з 
надання вторинної 
безоплатної правової 



допомоги). Про 
проект -
https://www.law.vnu.e
du.ua/contact-10.

77513 Коширець 
Віктор 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Психології Диплом 
кандидата наук 

ДK 024636, 
виданий 

31.10.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001774, 

виданий 
05.03.2019

17 ОК5. 
Цивільний 
захист та 
охорона праці 
в галузі

1. Кваліфікація
Диплом спеціаліста 
УВ № 891464, 1992 р., 
Спеціальність: 
Англійська і німецька 
мова. Кваліфікація: 
Вчитель англійської і 
німецької мови 
середньої школи, 
Луцький державний 
педагогічний інститут 
імені Лесі Українки
Кандидат 
психологічних наук, 
19.00.07 - педагогічна 
та вікова психологія , 
ДК № 024636, 2014 р., 
Національний 
університет 
«Острозька 
Академія», Тема 
дисертації: 
Психологічні 
особливості 
формування 
особистісного 
простору студентської 
молоді
Доцент кафедри 
практичної та 
клінічної психології, 
АД № 001774, 
05.03.2019 р., 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
Міжнародний центр 
нетрадиційних 
технологій в 
психології і медицині 
Astralitus KFT 
Hungary. Тренінг: 
Метод біосугестивної 
терапії для 
позбавлення від 
алкогольної і 
тютюнової 
залежностей, 
Міжнародний центр 
гуманістичних 
технологій та 
альтернативної 
терапії Astralitus KFT 
Hungary, 28.02.2021 
р., Сертифікат № 
33/16-А від 28.02.2021 
року (6 год.);
Навчання з охорони 
праці (на знання 
законодавчих і 
нормативних актів з 
ОП, галузевих правил 
пожежної безпеки, 
електробезпеки, 
виробничої санітарії, 
газового господарства, 
котлонагляду ) ТзОВ 
«Луцький навчальний 
центр»06-08.09 2021 
р. ПОСВІДЧЕННЯ № 
690 від 08.09.2021 р.;
Науково-практичний 
семінар «Актуальні 
проблеми практичної 
психології у 



Волинському регіоні», 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, Факультет 
психології, Кафедра 
практичної психології 
та психодіагностики 
25-26.11 2021 р.,  
Сертифікат №1018 н/с 
від 26.11.2021 р., 54 
год.
Підвищення 
кваліфікації за 
сертифікатною 
програмою 
професійної 
підготовки 
«Практична допомога 
у сфері кризової 
психології, 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки Факультет 
психології Кафедра 
практичної психології 
та психодіагностики 
30.10-13.12 2021 р 
Сертифікат № 0814від 
13.12.2021 р., 72 год.
Навчальна програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування), 
Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет, 
Психолого-
природничий 
факультет, Кафедра 
практичної психології 
та психотерапії, 
28.12.2021 -28.03.2022 
р. Свідоцтво  № 
25736989/000686-22 
від 28.03.2022 р., 180 
год.
ХІV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Психологічні основи 
здоров’я, освіти, науки 
та самореалізації 
особистості», 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, Факультет 
психології, Кафедра 
практичної психології 
та психодіагностики, 
07-08.2022 р. 
Сертифікат Серія II-К 
№ 42/22 від 
08.04.2022 р., 54 год.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
Виконуються пункти 
1,3,4,8,12,14,19
п. 1
1. Hrytsiuk, V. 
Koshyrets, Kh. Hvorost, 
M. Mushkevych, T. 
Duchiminska, L. 
Mahdysiuk, O. Fenyna. 



The influence of 
moderate physical 
activities on the 
psychophysical state of 
children with minimal 
brain dysfunctions. 
Journal of Physical 
Education and Sport. 
Romania: University of 
Pitesti, 2018. Vol.18. P. 
1912-1918. (Scopus)
2. Коширець В.В.. 
Особливості надання 
психологічної 
допомоги особам з 
ПТСР. Психологія: 
реальність і 
перспективи. Рівне, 
2017. Вип.8. С. 128-
133.
3. Коширець В.В. 
Особистісний простір 
сучасної молоді: 
особливості 
адаптаційних, 
мотиваційних та 
особистісно-
поведінкових 
тенденцій. 
Психологічні 
перспективи. Луцьк: 
СНУ ім. Лесі 
Українки, 2017. Вип. 
29. С. 125-136.
4. Zh.P. Virna, V.V. 
Koshyrets, V.I. 
Benediuk. Social self of 
delinquent juveniles: 
personality dimension. 
Психологічне 
консультування і 
психотерапія. Харків: 
ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2018. Вип. 9. 
С. 42-47.
5. Zh.P. Virna, O.V. 
Lazorko, V.V. 
Koshyrets. Professional 
safety in a career choice 
period: empirical 
explication of 
professional reserves of 
a personality. 
Психологічне 
консультування і 
психотерапія. Харків: 
ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2018. Вип. 
10. С. 35-42.
6. В. Коширець, К. 
Шкарлатюк. 
Особливості 
організації 
особистісного 
простору 
військовослужбовців з 
ознаками ПТСР. 
Психологічні 
перспективи. Луцьк: 
ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2020. Вип. 
36. С. 124-143.
п. 3
1. Федоренко Р. П., 
Мушкевич М. І., 
Коширець В. В. 
Психологічне 
консультування та 
психотерапія: зміст, 
прийоми, технології: 
навч. посіб. Луцьк: 



Вежа-Друк, 2018. 300 
с. 
2. Р. Федоренко, М. 
Мушкевич, В. 
Коширець. 
Психологічне 
консультування та 
психотерапія: зміст, 
прийоми, технології: 
навч. посіб. [для 
студентів вищ. навч. 
закл.]. Луцьк: Вежа-
Друк, 2020. 368 с. 
3. Коширець В.В., 
Шкарлатюк К.І. 
Особистісний простір 
сучасного студента: 
закономірності та 
тенденції розвитку: 
монографія. Луцьк: 
ФОП Іванюк, 2022. 
218 с. 
4. Шкарлатюк К.І., 
Коширець В.В. 
Особливості 
професійних 
прогнозів майбутніх 
фахівців: монографія. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2022. 200 с. 
п. 4.
1. Федоренко Р. П., 
Мушкевич М. І., 
Коширець В. В. 
Психологічне 
консультування та 
психотерапія: зміст, 
прийоми, технології: 
навч. посіб. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2018. 300 
с. 
2.  Р. Федоренко, М. 
Мушкевич, В. 
Коширець. 
Психологічне 
консультування та 
психотерапія: зміст, 
прийоми, технології: 
навч. посіб. [для 
студентів вищ. навч. 
закл.]. Луцьк: Вежа-
Друк, 2020. 368 с. 
3. Коширець В. В. 
Кримінальна 
психологія: методичні 
рекомендації. Луцьк:, 
2018. 18 с.
п. 8
Член редакційної 
колегії міжнародного 
наукового 
рецензованого 
періодичного журналу 
«Психологічні 
перспективи» - 
наукового фахового 
рецензованого 
видання України 
(2019-по теперішній 
час.).
п. 12
1. В. І. Васілєва, В. В. 
Коширець. Гендерні 
особливості 
схильності 
студентської молоді до 
віктимної поведінки. 
Актуальні проблеми 
практичної та 
клінічної психології. 
Луцьк: Вежа-Друк, 



2018. С. 50-58.
2. М. С. Козак, В. В. 
Коширець 
Психологічні 
особливості емоційної 
сфери молодших 
школярів. Актуальні 
проблеми практичної 
та клінічної 
психології. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2018. С. 
95-103
3. В. В. Коширець 
Біосугестивна терапія 
як ефективний метод 
у роботі з учасниками 
бойових дій. 
Актуальні проблеми 
медико-психологічної 
реабілітації та 
соціальної адаптації 
учасників бойових 
дій. Режим доступу :  
https://www.facebook.c
om/general.medical.dpt
.nmu/posts/150226207
9955214.
4. В. В. Коширець, Д.В. 
Майструк. Копінг-
поведінка 
співробітників 
патрульної поліції. 
Соціальна адаптація 
особистості в 
сучасному суспільстві, 
ортобіоз  та 
паліативна допомога. 
Режим доступу : 
https://www.inforum.i
n.ua/conferences/22/6
6/507. 
5. І. Бутулай, В. 
Коширець Вплив 
ірраціональних 
установок на здоровий 
спосіб життя людини. 
Психологічні основи 
здоров’я, освіти, науки 
та самореалізації 
особистості. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2021. С. 6-
11.
6. І. Бутулай, В. 
Коширець. 
Особливості 
психодіагностики 
ірраціональних 
установок студентів. 
Актуальні проблеми 
практичної психології 
у Волинському регіоні. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2021. С. 22-25.
7. Н. Мельник, В. 
Коширець. Розвиток 
життєвих перспектив 
студентів з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями. 
Актуальні проблеми 
практичної психології 
у Волинському регіоні. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2021. С. 88-91.
8. В. Сляднєва, В. 
Коширець. 
Психологічні 
особливості ставлення 
студентської молоді до 
власного здоров’я. 



Актуальні проблеми 
практичної та 
клінічної психології у 
Волинському регіоні. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2021. С. 144-146.
9. Г. Гарбарук, В. 
Коширець 
Психологічна 
допомога у кризових 
та екстремальних 
ситуаціях. 
Психологічні основи 
здоров’я, освіти, науки 
та самореалізації 
особистості. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2022. С. 
44-47.
п. 14
Проблемна група 
«Особливості 
формування 
особистісного 
простору в різних 
умовах 
життєдіяльності» (5 
студентів)
п. 19
ОМЕП (Всесвітня 
організація охорони 
освіти дітей 
молодшого віку) (2014 
р. – по теперішній 
час)
Член ГО «Справа 
Кольпінга в Україні» 
(2014 р. – по 
теперішній час)
Член Волинського 
обласного ГО «Еліпс» 
(еклектика лікарів і 
психологів). (2017 р. – 
по теперішній час) 
Асоціація сімейних 
психологів України 
(2019 р. по теперішній 
час)

51008 Томашевськ
а Ірина 
Петрівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Педагогічної 
освіти та 

соціальної 
роботи

Диплом 
кандидата наук 

KД 056888, 
виданий 

16.01.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
АР005203, 

виданий 
25.04.1997, 

Атестат 
професора 

12ПP 008747, 
виданий 

04.07.2013

36 ОК4. Сучасні 
методики 
навчання

1. Кваліфікація
Диплом спеціаліста Г-
ІІ №194856, 1980 р., 
Спеціальність: 
Російська мова і 
література, 
Кваліфікація: Вчитель 
російської мови та 
літератури середньої 
школи, Луцький 
педагогічний інститут 
імені Лесі Українки;
Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.01 – теорія та 
історія педагогіки, КД 
№056888, 1992 р., 
Київський 
педагогічний інститут 
імені 
М. П. Драгоманова, 
Тема дисертації: 
Формування 
моральної сфери 
підлітків в процесі 
міжособистісного 
спілкування з 
вчителем в 
позаурочний час;
Доцент кафедри 
педагогіки, ДЦ АР № 
005203, 1997 р., 



Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки
Професор кафедри 
педагогіки, 12ПР 
008747, 2013 р., 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
Тренінг Фундація 
Central European 
Academy Studies and 
Certification  (CEASC), 
Асоціація Проєктних 
Менеджерів України ( 
АПМУ) Підвищення 
кваліфікації  
«Написання проєктів. 
Фонди ЄС» листопад-
грудень 2020р. 32 год. 
;
Сертифікат ЕS 
№5097/2020 Від 
22.03.2021р. 45 год. 
(1,5  кредит ECTS);
Вебінар Інститут 
науково-дослідний 
LPNT та ГО 
Міжнародна фундація 
науковців та освітян 
(Lublin, Republic of 
Poland) 15-22 березня 
2021р Сертифікат ЕS 
№5097/2020 Від 
22.03.2021р. 45 год. 
(1,5  кредит ECTS);
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
Виконуються пункти 
1,6,7,8,10,14,15,19
п 1. 
1.Shelestova, L., 
KOSTYRIA, I., 
FEDYAEVA, V., 
BRYCHОK S., 
BOHOMOLOVA, M., & 
TOMASHEVS’KA, I. 
(2020). Formation of 
the Leadership Position 
of Professionals in 
Higher Education 
Institutions. Postmoder
n Openings, 11(2 Supl 
1), 145-160. 
https://doi.org/10.1866
2/po/11.2Sup1/184
2.Томашевська І.П.  
Формування 
лідерських якостей 
магістрів 
гуманітарних 
спеціальностей 
засобами 
проектування 
навчально-цифрових 
наративів.  Науковий 
журнал. Фізико-
математична освіта. 
Сумський державний 
педагогічний інститут 
імені А.С.Макаренко  
2018. Випуск 1(15), 
частина 2. С. 52-55.
3.Томашевська І.  



Реалізації консалтингу 
як педагогічної 
технології 
інноваційного 
розвитку закладу 
вищої освіти.  
Педагогічний часопис 
Волині №11(395). 
С.41-47.
4.Томашевська І.П. 
Освітній менеджмент 
в контексті 
педагогічної 
спадщини 
В.О.Сухомлинського. 
Педагогічний часопис 
Волині. Луцьк. Вип. 2 
(13) 2019 р. ( у 
співавторстві)
5.Томашевська І.  
Самоефективність як 
акмеологічний 
інваріант 
професіоналізму 
фахівців дошкільної 
освіти. Acta Pedagogica 
Volynienses. Луцьк, 
Вип. 3, 35-42.
6.Томашевська І. 
Творчість дітей 
дошкільного віку: 
теоретичний аспект 
проблеми.СумДПУ 
імені А. С. Макаренка 
Педагогічні науки: 
теорія, історія, 
інноваційні 
технології, 2021, № 10 
(114) С. 187-195  
7.Томашевська І. 
Особливості взаємодії 
закладів дошкільної 
освіти та батьків в 
сучасних умовах.   
СумДПУ імені А. С. 
Макаренка 
Педагогічні науки: 
теорія, історія, 
інноваційні 
технології, 2022, No 2 
(116) С. 178-186  DOI 
10.4139/2312-
5993/2022.02/178-186
8.Томашевська, І.  
Особливості 
проєктного 
менеджменту в 
дошкільнійосвіті. Acta 
Paedagogiсa 
Volynienses, 3, 9–14
п.6
1.Сачук Ю.Є. ( захист 
2017 р., ст.); 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти; 
“Формування 
соціально-
професійної 
мобільності майбутніх 
викладачів 
інформатики у 
процесі магістерської 
підготовки”
2.Богуш Л.А. (захист 
2018р.) . 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти; 
“Підготовка магістрів 
у галузі міжнародних 
відносин до 
стратегічного 



управління 
професійною 
кар’єрою”
п.7
Опонування: м.Суми 
Спец.Рада  К55.053.03 
Сумський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
А.С.Макаренко 
Корякін О.О. 
«Педагогічні умови 
розвитку 
конструктивного 
лідерства майбутніх 
магістрів 
гуманітарного 
профілю у процесі 
професійної 
підготовки» 27.09.18р.
п.8
Науковий керівник 
експериментального 
проєкту 
«Впровадження 
інноваційної системи 
оцінювання досягнень 
учнів як шлях 
підвищення якості 
освіти» Луцька 
гімназія №21 імені 
Михайла Кравчука ( 
2016-2019 рр.).
п 10
Члени робочої групи  
польсько-українського 
проєкту   «Польсько-
українська співпраця 
представницьких 
організацій ректорів 
задля вдосконалення 
діяльності закладів 
вищої освіти» (2018-
2021 рр.) 
п.14
Керівництво 
проблемною групою  
магістрів «Тайм-
менеджмент в 
професійній 
діяльності фахівця 
педагогічної освіти» 
(11  студентів)
п.15
Член журі II 
(обласного) етапу 
конкурсу-захисту 
учнівських наукових 
робіт ВОМАН  (секція: 
педагогіка) (2017-
2022рр).
п.19
1.Волинська обласна 
громадська 
організація ОМЕП 
(World Organization for 
Early Childhood 
Education  (Світової 
Організації по Ранній 
Дитячій Освіті) з 
2012р.
2.Громадська 
організація 
«МІЖНАРОДНА 
ФУНДАЦІЯ 
НАУКОВЦІВ ТА 
ОСВІТЯН» (ГО 
"МФНО", 
INTERNATIONAL 
EDUCATORS AND 



SCHOLARS 
FOUNDATION, IESF) з 
2021р.

77697 Ясінська 
Оксана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Іноземної 
філології

Диплом 
магістра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022234, 
виданий 

26.06.2014, 
Атестат 

доцента AД 
008338, 
виданий 

27.09.2021

9 ОК2. Наукова 
комунікація 
іноземною 
мовою

1. Кваліфікація
Диплом магістра ВС 
№ 32414310, 2007 р., 
Спеціальність: Мова 
та література 
(англійська), 
Кваліфікація: Магістр 
англійської мови та 
літератури, 
Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки;
Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.04 – германські 
мови, ДК № 022234, 
2014 р., Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, Тема 
дисертації:Концептуал
ізація синонімічних та 
антонімічних зв’язків 
у сфері комп’ютерних 
неологізмів сучасної 
англійської мови;
Доцент кафедри 
іноземних мов 
природничо-
математичних 
спеціальностей, АД № 
008338 2021, 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки.
2. Стажування
Міжнародне 
стажування на 
гуманітарному 
факультеті в межах 
програми “Освіта та 
наука без кордонів” 
(заочна ) , Університет 
Марії Склодовської-
Кюрі (м. Люблін, 
Республіка Польща), 
гуманітарний 
факультет, кафедра 
філології англійської, 
01 листопада 2019 р. – 
31 січня 2020 р.№ 
03101/1 від 31.01.2020 
р. 180 годин;
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
Виконуються пункти 
1,3,4,12,19,20
п.1
1. Yasinska O. The 
Process of Written 
Translation from the 
Perspective of Cognitive 
Linguistics. Актуальні 
проблеми романо-
германської філології 
та прикладної 
лінгвістики: науковий 
журнал / [редкол. В.І. 
Кушнерик та ін.] 
Чернівці: Видавничий 
дім “РОДОВІД”, 2018. 
Вип.1 (15). С. 362–364.



2. Shevchuk T. R., 
Yasinska O. V. 
Semantic Peculiarities, 
Specifics of Translation 
of Modern English 
Legal Terminology. 
Актуальні питання 
іноземної філології: 
наук. журн./ [редкол.: 
І. П. Біскуб (гол. ред.). 
та ін.]. Луцьк: 
Східноєвроп. нац. ун-т  
ім. Лесі Українки, 
2018. № 8. С. 306–310.
3. Trotsiuk A., Yasinska 
O. The Topical 
Problems of Synonymy 
in Modern 
Terminology. 
Актуальні проблеми 
романо-германської 
філології та 
прикладної 
лінгвістики: науковий 
журнал / [редкол. В.І. 
Кушнерик та ін.] 
Чернівці: Вид. дім 
“РОДОВІД”, 2019. 
Вип. 2 (18). С. 364–
373.
4. Ясінська О. 
Розвиток та 
функціонування 
комп’ютерних 
неологізмів сучасної 
англійської мови. 
Науковий вісник 
Чернівецького 
університету: зб. наук. 
праць.  Чернівці: 
Чернівец. нац. у-т ім. 
Ю. Федьковича, 2020. 
Вип. 823: Германська 
філологія. С. 235–239.   
5. Nabok A., Komar O., 
Yasinska O., Radavska 
O., Slipachuk N. 
Promoting Learning-
Purpose 
Communication Cases 
in Development of FL 
Specialism 
Communicative 
Competences in EL 
Teacher Students. 
International Journal  
of  Learning, Teaching 
and Educational 
Research. 2021. Vol. 20, 
No.1, pp. 260–274. 
DOI: 
10.26803/filter.20.1.14 
(Scopus)
6. Shevchuk T., 
Yasinska O. 
Information Linguistics 
as One of the Newest 
Areas of Linguistic 
Research. Закарпатські 
філологічні студії, 
2021. Вип.16. С. 100–
103.
7. Кирикилиця В.В., 
Троцюк А.М., Ясінська 
О.В. Формування 
знань наукової 
комунікації 
англійською мовою у 
студентів 
природничо-
математичних 



спеціальностей 
магістратури. Збірник 
наукових праць 
Уманського 
державного 
педагогічного 
університету. 2022. № 
1. С. 90-96.
п.3
Ясінська О. В. 
Комп’ютерні 
неологізми сучасної 
англійської мови: 
синонімічні та 
антонімічні зв’язки: 
монографія. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2019. 184с
п.4
1. Троцюк А. М., 
Гончар К. Л., Тригуб 
Г. В., Хникіна О. О., 
Ясінська О. В. 
Academic writing: 
навч.-метод. 
розробка. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2021. 72 с.
2. Шульська Н. М., 
Ясінська О. В. Ділова 
писемна комунікація. 
Практикум: 
навчально-методичні 
матеріали. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2021. 80 с.  
3. Ясінська О. В., 
Кирикилиця В. В. 
Іноземна мова 
(англійська) за 
професійним
спрямуванням: 
силабус нормативної 
навчальної 
дисципліни / 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, факультет 
іноземної філології, 
кафедра іноземних 
мов природничо-
математичних 
спеціальностей. 
Луцьк, 2021. 13 с. 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
19670 
4. Гончар К.Л., 
Троцюк А.М., Ясінська 
О.В. English for 
Information security 
students= Англійська 
мова для студентів 
спеціальності 
"Кібербезпека": навч.-
метод.розробка. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2022. 142 с.
5. Ясінська О. В. 
Іноземна мова 
(англійська) за 
професійним 
спрямуванням: 
силабус нормативної 
навчальної 
дисципліни / 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, факультет 
іноземної філології, 
кафедра іноземних 
мов природничо-



математичних 
спеціальностей. 
Луцьк, 2021. 14 с.
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
19712
6. Ясінська О. В. 
Іноземна мова 
(англійська) за 
професійним 
спрямуванням: 
силабус нормативної 
навчальної 
дисципліни / 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, факультет 
іноземної філології, 
кафедра іноземних 
мов природничо-
математичних 
спеціальностей. 
Луцьк, 2021. 13 с.
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
19713
7. Лавриненко О. Л., 
Тригуб Г. В., Ясінська 
О. В. Іноземна мова 
(англійська) за 
професійним 
спрямуванням: 
силабус нормативної 
навчальної 
дисципліни / 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, факультет 
іноземної філології, 
кафедра іноземних 
мов природничо-
математичних 
спеціальностей. 
Луцьк, 2021. 11 с. 
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
19714
8. Гончар К.Л., 
Троцюк А.М., Ясінська 
О.В. English for 
Information security 
students= Англійська 
мова для студентів 
спеціальності 
"Кібербезпека": навч.-
метод. розробка. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2022. 142 с. 
п12
"1. Ясінська О. В. 
Особливості вживання 
кіберблоку 
Користувач системою 
(SYSTEM USER) в 
сучасній комп’ютерній 
неології. Сучасна 
наука та освіта 
Волині: зб. матеріалів 
наук.-практ. конф., 22 
листопада 2018 р., м. 
Володимир-
Волинський/ упоряд., 
голов. ред. Б.Є. 
Жулковський. Луцьк: 
Волиньполіграф, 
2018.  С. 433–434.
2 Yasinska O. The 
Content of Text 
Concepts Research 



Methodology. Topical 
Issues of Humanities 
and Natural Sciences. 3-
rd International 
Scientific Conference 
for Bachelor, Master, 
Graduate Students and 
Young Researchers (21 
November 2018): [Book 
of Abstracts]: Vasyl’ 
Stus Donetsk National 
University, 2018. 
P.144–147.
3. Yasinska O. 
Semantics for 
Translation of  Modern 
English. Topical Issues 
of Humanities and 
Natural Sciences. 4-th 
International Scientific 
Conference for 
Bachelor, Master, 
Graduate Students and 
Young Researchers (21 
November 2019): [Book 
of Abstracts]: Vasyl’ 
Stus Donetsk National 
University, 2019. 
P.256–257. 
4. Shevchuk T., 
Yasinska O. Linguistic 
Expression Means оf 
English Scientific 
Speech Style. 
Філологічні науки в 
системі сучасного 
гуманітарного знання 
ХХІ століття: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, м. 
Одеса, 27–28 грудня 
2019 року. Одеса: 
Південноукраїнська 
організація “Центр 
філологічних 
досліджень”, 2019.  Ч. 
1. С. 104–107.
5. Shevchuk T., 
Yasinska O. Use of 
Internet Resources in 
Modern English 
Classes. Мова та 
література у 
полікультурному 
просторі: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. Львів: 
ГО “Наукова 
філологічна 
організація “ЛОГОС”, 
2020. Ч. 1.  С. 123–124.
6. Шевчук Т. Р., 
Ясінська О. В. Засоби 
перекладу неологізмів 
сучасної англійської 
мови у сфері 
інформаційних 
технологій. 
International scientific 
and practical 
conference 
«Philological sciences, 
intercultural 
communication and 
translation studies: 
theoretical and 
practical aspects» : 
conference proceedings, 
February 26–27, 2021. 



Venice : Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 
2021. Р. 2.  P.92–95. 
DOI:10.30525/978-
9934-26-039-1-80
7. Шевчук Т. Р., 
Ясінська О. В. 
Міжмовна 
інтерференція в 
процесі сучасної 
перекладацької 
діяльності. Мова у 
світлі класичної 
спадщини та сучасних 
парадигм: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: м. Львів, 
12–13 березня           
2021 р. Львів : ГО 
«Наукова філологічна 
організація «ЛОГОС», 
2021.  C.78–82.
8. Шевчук Т.Р., 
Ясінська О.В. 
Інтерфейс “Мозок – 
Комп’ютер” (ІМК). 
Нове та традиційне у 
дослідженнях 
сучасних 
представників 
філологічних наук: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, м. 
Одеса, 25–26 лютого 
2022 року. Одеса: 
Південноукраїнська 
організація “Центр 
філологічних 
досліджень”, 2022. С. 
103–104.
п19.
Член Громадської 
організації 
“Всеукраїнська 
асоціація з мовного 
тестування та 
оцінювання” (з 1 січня 
2022 р.); член Центру 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва (з 1 
січня 2022 р.).
п20.
20.09.2005 р. – 
06.08.2011 р. – 
перекладач 
багатоденних 
міжнародних 
конференцій з 
підготовки лідерів 
проекту “Майбутнє 
починається 
сьогодні”, ГО 
“Міжнародний 
шкільний проект”

379121 Мельник 
Юлія 
Анатоліївна

Асистент, 
Сумісництв
о

Географічний Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
193 Геодезія та 

0 ОК3. 
Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень в 
галузі геодезії 
та землеустрою

1. Кваліфікація
Диплом спеціаліста 
ВС № 30323810, 2006 
р., Спеціальність: 
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища, 
Кваліфікація: 
Інженер-еколог, 
Луцький державний 
технічний університет



землеустрій, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 019307, 

виданий 
17.01.2014, 

Атестат 
доцента AД 

000965, 
виданий 

05.07.2018

Диплом спеціаліста 
ДСК № 219098, 2012 
р., Спеціальність: 
Міське будівництво та 
господарство 
Кваліфікація: 
Спеціаліст міського 
будівництва та 
господарства, 
Луцький 
національний 
технічний університет
Диплом магістра М21 
№120279 2021, 
Спеціальність: 193 
Геодезія та 
землеустрій, 
Кваліфікація: Інженер 
землевпорядник. 
Інженер геодезист, 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
Кандидат технічних 
наук, 05.02.01 – 
Матеріалознавство,  
ДК № 019307,  2013 р., 
Луцький 
національний 
технічний університет, 
Тема дисертації: 
Визначення структури 
та мікротопографії 
характеристичних 
поверхонь матеріалів 
методом 3D-
реконструкції
Доцент кафедри 
будівництва та 
цивільної інженерії, 
АД №000965,  2018 р., 
Луцький 
національний 
технічний університет
2. Стажування
Підвищення 
кваліфікації 
СНУ ім. Лесі 
Українки, Мовний 
центр "Світ" 08.01.-
16.05.2018 р., 
Сертифікат № 445 
знання німецької 
мови на рівні B2, від 
16.05.2018 р., без 
терміну дії
Міжнародне 
стажування, 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща), 
20-27.07.2020 р., 
Сертифікат ES 
№0034/2020 від 
27.07.2020 р., 1,5 
кредити ECTS
Міжнародний онлайн 
курс “Greening the 
Economy: Sustainable 
Cities” Лундський 
університет (Швеція), 
Міжнародна освітня 
онлайн-платформа 
«Coursera» 01.03-
29.04 2019 р. 
Сертифікат № 
HUHJXRAXJVUC, 25 
годин
Міжнародне 



стажування, 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща), 
09.11.2020-16.11.2020 
р., Сертифікат ES 
№2706/2020 від 
16.11.2020 р., 1.5 
кредити ECTS
Міжнародне 
стажування, 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща), 
14.12.2020-21.12.2020 
р.,  Сертифікат ES 
№3634/2020 від 
21.12.2020 р., 1.5 
кредити ECTS
Міжнародне 
стажування, 
Національне 
агентство з питань 
енергозбереження 
Республіки Польща та 
Фонд збереження 
енергії, 06.09.-
31.10.2021 р., 
Сертифікат б/н від 
13.12.2021 р. 56 год
Підвищення 
кваліфікації, Онлайн 
курс. Геоінформаційні 
системи у 
просторовому 
плануванні 30.09.-
02.02.2022 р., 
Сертифікат №22-02-
04 від 02.02.2022, 32 
год.
Міжнародне 
стажування, 
International historical 
biographical institute 
03.12.2021-20.01.2022 
р., Сертифікат №5596 
від 20.01.2022, 180 
год.
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
Виконуються пункти 
1,2,3,4,9,10,11,12,14,19
п.1
1. Mathematical 
Formalism of Pore 
Stereology of Powder 
Materials / V. M. 
Mel’nik et al . Powder 
Metall Met Ceram 
(2018) 57: 353. 
https://doi.org/10.1007
/s11106-018-9991-z.
2. Application of 
Microphotogrammetric 
and Material Science 
Techniques in the Study 
of Materials on the 
Example of Alloy 
AlZnMgCu / A. Uhl et 
al. Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Cham, 
2019. P. 477–486. URL: 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-22365-



6_48 (date of access: 
15.06.2022).
3. 
Microphotogrammetric 
approach in the study 
of alsimg alloys / A. V. 
Uhl et al. Metallofizika i 
noveishie tekhnologii. 
2021. Vol. 43, no. 2. P. 
255–271. URL: 
https://doi.org/10.1540
7/mfint.43.02.0255 
(date of access: 
15.06.2022).
4. Rigidness of 
combined reinforced 
glued wood beams /S. 
Gomon et al. AD ALTA: 
Journal of 
interdisciplinary 
research. – Volume 11, 
Issue 1, Special Issue 
XV., 2021. P.131-133
5. Принципи 
моделювання 
динамічних систем 
при інженерно-
геодезичному 
моніторингу споруд / 
А. Уль та ін. Зб. наук. 
праць. "Сучасні 
технології та методи 
розрахунків у 
будівництві". 2021. 
Вип. 15. С. 85-92.
п.2
1. Збірно-розбірна 
каркасна споруда : 
пат. 148859 Україна.
2. Збірно-розбірна 
каркасна споруда : 
пат. 148858 Україна.
3. Спосіб виробництва 
багатоцільової 
акустичної кабіни-
трансформера: пат. 
u202106767 Україна.
п.3
Мельник Ю.А. 
Парфентьєва І.О. 
Електронний 
підручник.  
Містобудівна екологія. 
Для студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
спеціалізації «Міське 
будівництво та 
господарство» денної 
та заочної форми 
навчання/ 
Електронний 
навчальний посібник 
Луцького НТУ. – 2018 
[Електронний ресурс]. 
– 630 Кб
п.4
1. Дистанційний курс 
«Ландшафтна 
архітектура ». 
Електронний освітній 
портал Луцького НТУ 
НТУ 
http://mdl.lntu.edu.ua/
course/view.php?
id=653
2.Ландшафтна 
архітектура : метод. 
вказівки до 
практичних занять 



для здобувачів 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти освітньої 
програми 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
галузі знань 19 
Архітектура та 
будівництво спец. 192 
Будівництво та 
цивільна інженерія 
денної та заоч. форм 
навч. / уклад.: І.О. 
Парфентьєва, Ю. А. 
Мельник. Луцьк : 
Луцький НТУ, 2021. 
47 с
3. Містобудівна 
екологія : конспект 
лекцій для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
освітньої програми 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
галузі знань 19 
Архітектура та 
будівництво спец. 191 
Архітектура та 
містобудування денної 
та заоч. форм навч. / 
уклад.: І.О. 
Парфентьєва, Ю.А. 
Мельник. Луцьк : 
Луцький НТУ, 2020. 
84 с.
п. 9
Член експертної ради  
з відбору проектів 
молодих учених за 
фаховим напрямком 
«Нові технології 
виробництва 
матеріалів, їх 
оброблення, з’єднання 
контролю якості; 
матеріалознавство; 
наноматеріали та 
нанотехнології» при 
Раді молодих учених 
при МОН України  (по 
2019 р)
п. 10
Участь у роботі 
проектно-навчального 
курсу "Інтегрований 
розвиток Луцька" в 
рамках міжнародного 
проекту"Зимова 
школа урбаністики" , 
який проходив на базі  
Луцького 
національного 
технічного 
університету за 
підтримки  Фонду 
Ебергарда Шьока 
(Eberhard-Schöck-
Stiftung (ESST)) та 
Фонду підтримки 
будівельної галузі 
(Urban Hub), м. Луцьк, 
27.0.-02.02 2020 р.
п. 11
1.Консультант з 
озеленення. Договір 
про консультування 
Боремельської 
сільської ради 



№2К/12.10.2018
2.Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій  з 2016-
2020 рр. Договір № 18 
від 04.09.15 р. з 
науково-дослідною 
лабораторією 
Луцького НТУ.
п. 12
1. Роль інженерних 
мереж в реконструкції 
міських районів із 
забудовою 1950-60-х 
років / С. Синій та ін. 
Проблеми 
інтегрованого 
розвитку міст: 
Матеріали міжнар. 
науково-практ. конф. 
уч. та студентів, м. 
Луцьк, 29–31 січ. 2020 
р. Луцьк, 2020. С 67-
70 с 
2. Використання 
космічних знімків 
надвисокого 
розрізнення для 
моніторингу 
територій населених 
пунктів/ П. Манько та 
ін. Проблеми 
інтегрованого 
розвитку міст: 
Матеріали міжнар. 
науково-практ. конф. 
уч. та студентів, м. 
Луцьк, 29–31 січ. 2020 
р. Луцьк, 2020. С 67-
70 с С. 55-60.
3. Дослідження 
урбаністичного 
впливу на територію 
смт. Олика / І. 
Парфентьєва та ін. 
Сучасні проблеми 
містобудування. 
Перспективи та 
пріоритети розвитку: 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
молодих учених та 
студентів, м. Луцьк, 
15листопада 2019р. 
Луцьк 2019. С. 40-42. 
Режим доступу: 
https://konf-
mbg.wixsite.com/lntu-
bci-mbg-2019
4. Аналіз поверхневих 
та глибинних способів 
модифікації 
деревини/ С. Гомон та 
ін. Сучасні проблеми 
містобудування. 
Перспективи та 
пріоритети розвитку: 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
молодих учених та 
студентів, м. Луцьк, 
15листопада 2019р. 
Луцьк 2019. С. 74-75. 
Режим доступу: 
https://konf-
mbg.wixsite.com/lntu-



bci-mbg-2019.
5. Тривимірний 
кадастр в реаліях 
сьогодення / А. Уль та 
ін. Проблеми 
інтегрованого 
розвитку міст : 
Матеріали міжнар. 
науково-практ. конф. 
уч. та студентів, м. 
Луцьк, 29–31 січ. 2020 
р. Луцьк, 2020. С. 71–
74.. Режим доступу: 
https://konf-
mbg.wixsite.com/lntu-
bci-mbg-2020.
п. 14
1.Робота у складі 
апеляційної комісії II 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2018 р. за 
спеціалізацією  
«Міське будівництво і 
господарство»
2.Робота у складі журі 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності «Міське 
будівництво та 
господарство»,  2018-
2019 рр.
3.Керівник наукового 
гуртка "Міське 
будівництво та 
господарство" ЛНТУ
п. 19
1.Українське 
товариство 
фотограмметрії та 
дистанційного 
зондування (з 2016 р. 
по т.ч.)
2.Західне геодезичне 
товариство 
Українського 
товариства геодезії та 
картографії (з 2016 р. 
по т.ч.)

13860 Радзій 
Володимир 
Феофілович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний Диплом 
спеціаліста, 

Східноєвропей
ський 

національний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.08010103 
землеустрій та 

кадастр, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 042394, 

виданий 
20.09.2017, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

025775, 
виданий 

01.07.2011

20 ОК 9. 
Моніторинг та 
охорона земель

1. Кваліфікація 
Диплом спеціаліста: 
ЛС ВЕ №012699, 1996 
р., Спеціальність: 
Географія і біологія. 
Кваліфікація: Вчитель 
географії та біології, 
Волинський 
державний 
університет імені Лесі 
Українки
Диплом спеціаліста: 
С16 №071584, 2016 р., 
Спеціальність: 
7.08010103 
Землеустрій та 
кадастр. Кваліфікація: 
Інженер з 
землевпорядкування 
та кадастру, 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
Кандидат 
географічних наук, 
11.00.05 – 
біогеографія та 
географія ґрунтів, ДК 



№042394, 2007 р., 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, Тема 
дисертації: Структура 
ґрунтового покриву 
Волинської височини
Доцент кафедри 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру, 12ДЦ 
№025775, 2011 р., 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки
2. Стажування
1. Науковий семінар з 
геодезії, картографії 
та землеустрою для 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів технічних 
дисциплін навчальних 
закладів ІІ-ІV рівня 
акредитації «Сучасні 
методи геодезії, 
геомоніторингу, 
кадастру та 
землеустрою: досвід 
наукових та 
практичних 
досліджень: 
прецизійні 
фотограмметричні 
реконструкції» 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
географічний 
факультет, кафедра 
геодезії, 
землевпорядкування 
та кадастру / 
Hochschule fur 
angewandte 
Wissenschaften 
Wurzburg-Schweinfurt 
18 лютого-20 квітня 
2018 р. Сертифікат № 
006/18 від 
30.04.2018р. (180 год/ 
6 кредитів)
2. Онлайн-курс за 
програмою 
«Планування 
використання 
території – ефективне 
управління ресурсами 
громади. Проект 
USIDA «Підтримка 
аграрного і сільського 
розвитку» (США), 
Всеукраїнська 
асоціація громад, 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України – факультет 
землевпорядкування 
травень-червень 2020 
р. Свідоцтво про 
проходження 
навчання, серія АГ № 
0226, 25.06.2020 р. (15 
год/0,5 кредита)
3. International 
advanced trening 



(Webinar) on the topic: 
“Innovative forms of 
modern education on 
the example of google 
meet, google classroom 
platforms” (1,5 ECTS 
credits (45 hours). In 
the following 
disciplines: Land 
management, Land 
monitoring and 
protection; Land 
management expertise 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща); 
ГО Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян 28 червня-5 
липня 2021 р. 
Сертифікат ES № 
6743/2021, 05.07.2021 
р. (45 год/1,5 кредита)
4. Онлайн-семінар 
«Оцінка впливу на 
довкілля у форматі 
запитання-відповіді» 
Державна екологічна 
академія 
післядипломної освіти 
та управління, 
Міністерство захисту 
довкілля та 
природних ресурсів, 
Державна екологічна 
інспекція, Громадська 
рада Міндовкілля 
України, 
Всеукраїнська ГО 
«Жива планета» 21 
жовтня 2021 р. 
Сертифікат № 
060710-2021-ОС, 21 
жовтня 2021 р (2 
год/0,07 кредита).
5. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
на тему: 
«Використання 
можливості хмарних 
сервісів в онлайн 
навчанні з 
використанням 
платформ Microsoft 
Teams та Office 365 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща); 
ГО Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян 1-8 листопада 
2021 р. Сертифікат ES 
№ 84Сертифікат ES 
№ 8472/2021, 
08.11.2021 р. (45 
год/1,5 кредита)
6. Вебінар «Біосферні 
резервати як приклад 
сталого 
природокористування
» ГО «Лісові 
ініціативи і 
суспільство» в межах 
проекту «Програма 
боротьби з лісовими 
злочинами в Україні» 
за підтримки 
міжнародних програм 



Лісової служби США 
(United States Forest 
Service, USFS),21 
грудня 2021 р. 
Сертифікат СА № 
0058 (2 год/0,07 
кредита)
7. Вебінар «Ліс для 
місцевих громад та 
збереження 
біокультурного 
різноманітя»ГО 
«Лісові ініціативи і 
суспільство» в межах 
проекту «Програма 
боротьби з лісовими 
злочинами в Україні» 
за підтримки 
міжнародних програм 
Лісової служби США 
(United States Forest 
Service, USFS)25 січня 
2022 р. Сертифікат СА 
№ 0073 (2 год / 0,07 
кредита)
8. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації для 
освітян (вебінар) на 
тему: «Інтерактивні 
технології змішаного 
навчання в закладах 
освіти: досвід країн 
Європейського союзу 
та України» 
Люблінський науково-
технологічний парк 
(м. Люблін, 
Республіка Польща); 
ГО Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян 22 серпня – 5 
вересня 2022 р. 
Сертифікат ES № 
97314/05.09.2022  (45 
год/1,5 кредита)
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
4,8,12,14,19,20
п.4
1. Вакулюк Л. А., 
Радзій В. Ф. 
Ландшафтні основи 
землеустрою: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 44 с.
2. Мельник О.В., 
Рудик О.В., Радзій В. 
Ф. Організація і 
управління 
виробництвом: 
методичні вказівки. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 58 с. 
3. Радзій В.Ф. 
Управління 
земельними 
ресурсами: конспект 
лекцій. Луцьк : Вол. 
нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2022. 137 с.
4. Радзій В.Ф. 
Моніторинг та 
охорона земель: 



конспект лекцій. 
Луцьк : Вол. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2022. 98 с.
п. 8
1. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота за темою 
«Польові дослідження 
флори, фауни та 
біорізноманіття, 
оселищ, міграція на 
території планованої 
діяльності 
«Видобування торфу 
на родовищі «Коза–
Березина» (Договір № 
118-4Ф від 20.04.2021 
р.)
2. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота (НДР) за 
темою «Здійснення 
моніторингу ділянки 
реалізації планованої 
діяльності на об’єкті 
«Капітальний ремонт 
русла річки Турія в 
районі вул. 
Сагайдачного в м. 
Ковель Волинської 
області» біологічних 
показників: склад та  
середні кількісні 
показники оселищ 
сальвінії плаваючої та 
інших водних та 
навколоводних 
рослинних 
угрупувань» » 
(Договір № 267-4Ф від 
30.07.2021 р.)
3. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота (НДР) за 
темою «Польові 
дослідження флори, 
фауни та 
біорізноманіття в 
районі впливу 
планованої діяльності 
«Реконструкція 
птахоферми по 
виробництву 
бройлерів на вул. 
Козацька, 13 в с. 
Звиняче Луцького 
району Волинської 
області» (Договір № 
364-4Ф від 21.09.2021 
р.)
4. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота (НДР) за 
темою «Обстеження 
території проведення 
робіт ділянка 
Маневицька-1, 
Маневицька-2, 
Камінь-Каширська-1, 
Камінь-Каширська-2, 
торфовище «Велике 
Багно» (Договір № 21-
4Ф від 27.01.2022 р.)
5. Керівник проекту - 
Науково–дослідна 
робота (НДР) за 
темою: Здійснення 
моніторингу ділянки 
реалізації планованої 
діяльності на об’єкті 



«Капітальний ремонт 
русла річки Турія в 
районі вул. 
Сагайдачного в м. 
Ковель Волинської 
області» біологічних 
показників: склад та  
середні кількісні 
показники оселищ 
сальвінії плаваючої та 
інших водних та 
навколоводних 
рослинних угрупувань 
(Договір № 53-4Ф від 
02.05.2022 р.)
п. 12
1. Лялюк Н. М., 
Радзій В. Ф. 
Теоретичне 
забезпечення 
раціонального 
використання та 
охорони земель при 
землеустрої. Перспект
иви розвитку 
територій: теорія і 
практика : матеріали 
Всеукр. науково-
практ. конф. 
здобувачів вищ. освіти 
і молодих вчен., 
м. Харків, 22–23 
листоп. 2018 р. 
Харків, 2018. С. 390–
392. URL: 
http://eprints.kname.e
du.ua/51175/1/ilovepdf
_com-390-392.pdf
2. Єфімчук К., Радзій 
В. Формування 
сучасної системи 
реєстрації землі в 
Україні. Суспільно-
географічні чинники 
розвитку регіонів : 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф., м. Луцьк, 11–12 
квіт. 2019 р. / ред.: Ю. 
М. Барський, С. О. 
Пугач. Луцьк, 2019. С. 
165–167URL: 
https://konfgeolutsk.fil
es.wordpress.com/2019
/04/zbirnyk_sg_chynn
yky_19.pdf.
3. Радзій В. Земельні 
ресурси: оцінка 
збитків внаслідок 
військової агресії. 
Together united: 
науковці проти війни : 
зб. тез доп. І Міжнар. 
благод. науково-практ. 
конф., м. Луцьк, 20 
трав. 2022 р. Луцьк, 
2022. С. 55–60. URL: 
https://docs.google.co
m/viewerng/viewer?
url=http://vnu.edu.ua/
sites/default/files/2022
-07/Zbirnyk_tez_0.pdf.
4. Радзій В. Екоцид: 
наслідки і ціна 
російської агресії. 
Видання Район.Еко. 15 
квітня 2022. 
https://eco.rayon.in.ua
/topics/506221-
ekotsid-naslidki-i-tsina-
rosiyskoi-agresii?



fbclid=IwAR3dnKY1JA
wOF6lQA7Urr2kbYf1UE
pBbh724r7u2HHewa00
6X5ePKX00swk
5. Науковці 
Університету 
здійснили 
післяпроєктний 
моніторинг русла 
річки Турія | 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українк. 
https://vnu.edu.ua/.../
naukovtsi-universytetu-
zdiysnyly...
6. Міністерська оцінка 
діяльності роботи КП 
«Волиньприродресурс
». Пряма трансляція 
відбулася 17 груд. 2021 
р.   
https://www.youtube.c
om/watch?
v=4KXMD2qKYjg 
п. 14
Керівник наукового 
гуртка «Управління 
земельними 
ресурсами» (10 
студентів)
п. 19
Голова Волинського 
відокремленого 
підрозділу 
громадської 
організації 
«Українське 
Товариство 
ґрунтознавців та 
агрохіміків» (ГО 
«УТГА») (2012-2022 
рр.);
Член Західного 
геодезичного 
товариства 
Українського 
товариства геодезії і 
картографії (2005-
2022 рр.)
п. 20
Озерцівська ЗОШ, 
Ківерцівський район 
(1996-1997 рр.) – 
вчитель географії і 
біології;
НДЛ-52 ЛНУ ім. 
І.Франка (1999-2001 
рр.) – молодший 
науковий 
співробітник;

400360 Іванчук Олег 
Михайлович

Професор, 
Сумісництв
о

Географічний Диплом 
доктора наук 
ДД 008804, 

виданий 
20.06.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008988, 
виданий 

17.01.2001

37 ОК14. Новітні 
технології 
геодезії та 
землеустрою

1. Кваліфікація 
Диплом спеціаліста: 
Щ № 074811, 1976 р. 
Спеціальність: 
Аерофотогеодезія, 
Кваліфікація: 
Інженер-
аерофотогеодезист, 
Львівський ордена 
Леніна Політехнічний 
інститут імені 
Ленінського 
комсомолу
Кандидат технічних 
наук, 05.24.02 – 
фотограмметрії та 
картографія, ДК № 
008988, 2000 р., 



Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», Тема 
дисертації: Методи 
оперативного 
фотограмметричного 
опрацювання знімків, 
отриманих на 
растрових 
електронних 
мікроскопах
Доктор технічних 
наук, 05.24.01 – 
Геодезія, 
фотограмметрія та 
картографія, ДД № 
008804, 2019 р., 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», Тема 
дисертації: Теоретичні 
та методологічні 
основи просторового 
моделювання 
мікроповерхонь 
об’єктів за даними 
цифрової РЕМ-
фотограмметрії
2. Стажування
Стажування: Сучасні 
технології створення 
картографічних 
матеріалів за даними 
аерокосмічного 
знімання. ТзОВ 
«МГГП» (м. Львів) 
11.10.-11.12.2021 
Довідка №27 від 
13.12.2021 р. (180год/6 
кредитів)
3. Рівень наукової та 
професійної 
активності: 
Виконання вимог 
згідно п.38 
Ліцензійних умов: 
1,5,8,10,19
п.1 
1. Ivanchuk О. М., 
Tumska O. V. A study 
of fractal and metric 
properties of images 
based on measurements 
data of multiscale 
digital SEM-images of a 
test object obtained. 
Geodesy, cartography 
and aerial photography. 
2017. Vol. 2017, no. 85. 
P. 53–64. URL: 
https://doi.org/10.2393
9/istcgcap2017.01.053 
(date of access: 
16.06.2022).
2. Ivanchuk O., Tumska 
O. Automated 
generation of a digital 
model of an object’s 
micro surface from a 
sem-stereo pair by area-
based image matching. 
Geodesy, cartography 
and aerial photography. 
2019. Vol. 2019, no. 90. 
P. 50–64. URL: 
https://doi.org/10.2393
9/istcgcap2019.90.050 
(date of access: 
16.06.2022).



3. Ivanchuk О. М., 
Tumska O. V. A study 
of methods for texture 
classification of SEM 
images of micro-
surfaces of objects and 
their segmentation. 
Geodesy, cartography, 
and aerial photography. 
2020. 91,2020, no. 91. 
P. 41–50. URL: 
https://doi.org/10.2393
9/istcgcap2020.91.041 
(date of access: 
16.06.2022).
4. Іванчук О., Тумська 
О. Автоматизована 
побудова цифрової 
моделі мікроповерхні 
об’єкта за 
стереопарою 
цифрових РЕМ-
зображень. Сучасні 
досягнення 
геодезичної науки та 
виробництва. 2019. № 
2(38). С. 72–96.
5. Іванчук О., Тумська 
О. Методика 
автоматизованого 
визначення 
координат центрів 
вузлів тест-об’єкта за 
його РЕМ-
зображеннями з 
використанням 
засобів MatLab. 
Сучасні досягнення 
геодезичної науки та 
виробництва. 2017. 
І(33). С. 158–165.
п. 5
Доктор технічних 
наук: 05.24.01 – 
Геодезія, 
фотограмметрія та 
картографія, диплом 
доктора наук ДД № 
008804 від 20 червня 
2019 р., Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка». 
Теоретичні та 
методологічні основи 
просторового 
моделювання 
мікроповерхонь 
об’єктів за даними 
цифрової РЕМ-
фотограмметрії
п. 8. 
Член редколегії 
іноземного фахового 
наукового видання 
“Geomatics, 
Landmanagement and 
Landscape” (Краків, 
Польща) 
(https://gll.urk.edu.pl/i
ndex/site/6023) з 2017 
року по даний час
п. 10
1. Двостороння угода 
про партнерство з 
метою подальшого 
поглиблення 
співробітництва в 
галузі викладання, 
освіти, досліджень і 
підготовки кадрів між 



Національним 
університетом 
«Львівська 
політехніка» і 
Природничим 
університетом у м. 
Краків, Польща з 2001 
року. Безтермінова.
2. Двостороння угода 
про партнерство з 
метою подальшого 
поглиблення 
співробітництва в 
галузі викладання, 
освіти, досліджень і 
підготовки кадрів між 
Національним 
університетом 
«Львівська 
політехніка» і 
Природничим 
університетом у м. 
Люблін, Польща з 
25.03.2014 р. 
Безтермінове.
3. Читання лекцій у 
Природничому 
університеті 
(Uniwersytet 
Przyrodniczy w 
Lublinie), м. Люблін 
(Польща) за 
програмою 
академічної 
мобільності 
Erasmaus+ з 04.10. по 
08.10.2021 р.
4. Періодичне 
читання лекцій та 
проведення наукових 
семінарів у 
Природничому 
університеті 
(Uniwersytet 
Przyrodniczy w 
Lublinie), м. Люблін 
(Польща) за 
програмою 
академічної 
мобільності CEEPUS з 
01.04. по 30.06.2022 р.
п. 19
1. International Society 
for Photogrammetry 
and Remote Sensing з 
1997 р.; 
2. Українське 
товариство 
фотограмметрії та 
дистанційного 
зондування з 
10.06.1997 р. Вчений 
секретар Товариства з 
1997 р.; 
3. ГС «Українське 
товариство геодезії і 
картографії» з 1992 р. 
З 2006 р. – член 
Президії Товариства; 
4. Західне геодезичне 
товариство 
Українського 
товариства геодезії і 
картографії з 1994 р. 
засновник Товариства, 
член Правління з 1994 
р
п. 20
Голова правління 
Колективне 
підприємство 



«Геодезичне бюро», 
79052, Львівська обл., 
м. Львів, вул. 
Роксоляни, буд. 59, кв. 
90 (з 1994 р. до тепер)

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН-1. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт 
на основі 
нормативних, 
інструктивних і 
методичних 
матеріалів, 
володіти знаннями 
про сутність та 
специфіку 
інтелектуального 
капіталу та 
інтелектуальної 
власності, 
володіти 
інструментарієм 
аналізу систем 
охорони та 
захисту 
інтелектуальної 
власності, 
інтелектуального 
та соціального 
розвитку 
особистості через 
вивчення правових 
та економічних 
засад 
інтелектуальної 
власності. 
ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-3. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 

ОК 17. Написання 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування розділів 
магістерської роботи. 
Самостійна
робота

Публічний захист випускної 
кваліфікаційної роботи



польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах, вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-4. 
Усвідомлення 
методологічного, 
організаційного та 
правового 
підґрунтя, 
необхідного для 
здійснення фахової 
науково-
дослідницької 
роботи, її 
презентації 
науковій спільноті 
та захисту 
інтелектуальної 
власності на її 
результати.
ПРН-5. Здатність 
планувати, 
організовувати, 
здійснювати і 
презентувати 
наукове 
теоретичне і 
прикладне 
дослідження в 
галузі геодезії та 
землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 



практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.
ПРН-7. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт, 
вміти працювати 
зі спеціальними 
приладами; 
здійснювати 
польові та 
камеральні роботи 
зі встановлення 
меж забруднених 
земель, 
картографувати 
забруднені 
території; вести 
моніторинг 
забруднених 
земель.
ПРН-9. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
використовувати 
технічні прийоми 
вводу та 
редагування 
просторових 
даних; 
проектувати 
базові моделі 
типових реєстрів 
геопросторових 
даних; готувати 
геопросторові дані 
для поточних 
потреб в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-10. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 



та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-11. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 
інформаційні 
моделі кадастрових 
даних; 
стандартизувати 
геоінформаційні 
ресурси; 
формувати 
інфраструктури 
геопросторових 
кадастрових 
даних; 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 
інформаційні 
моделі процесів 
обробки 
кадастрових даних 
в ГІС; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
об’єктно 
орієнтованого 
підходу; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
уніфікованої мови 
моделі; 
використовувати 
технічні прийоми 
формування 
просторових 
запитів до баз 
кадастрових 
даних; виконувати 
просторовий 
аналіз даних; 
формувати 
тематичні карти.
ПРН-12. 
Використовуючи 
спеціальні заходи 
та засоби, вміти 
організовувати та 
здійснювати: 
захист земель; 
консервацію 
деградованих і 
малопродуктивних 
сільськогосподарськ
их угідь; 
рекультивацію 
порушених земель; 
встановлювати 
межі та розміри 
земель 
адміністративного 



району; 
встановлювати 
склад земель 
адміністративного 
району; визначати 
порушення норм 
землекористуванн
я; просторові 
визначення 
об’єктів; 
ідентифікувати 
режими 
землекористуванн
я за нормами 
цільового 
призначення; 
визначати 
порушення та 
складати  
представлення для 
стягнення 
штрафів.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 
вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 
виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 
процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 
аналіз даних.
ПРН-14. Володіти 
знаннями про 
математичну 
основу 
топографічних і 
землевпорядних 
карт, 
картографічні 
проекції, способи 
картографічного 
зображення 
об'єктів та 
рельєфу, методи 
створення та 
проектування 
топографічних та 



землевпорядних 
карт; вміти 
визначати 
величини 
показників 
картографічних 
спотворень, 
оцінювати та 
аналізувати 
топографічні та 
землевпорядні 
картографічні 
твори, в тому 
числі із 
застосуваннями 
ГІС-технологій.
ПРН-15. На основі 
діючого земельного 
законодавства 
кадастрового 
обліку земель, 
статистичної 
звітності, 
планово-
картографічних 
матеріалів, а 
також існуючого 
попиту на земельні 
ділянки, вміти: 
аналізувати 
потенціал 
просторових 
ресурсів міста; 
визначати кількісні 
та якісні показники 
попиту на 
територіальне 
забезпечення з боку 
суб’єктів 
підприємництва; 
визначати 
розміщення і 
формування 
необхідних 
територіальних 
комплексів та 
об’єктів.

ПРН-1. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт 
на основі 
нормативних, 
інструктивних і 
методичних 
матеріалів, 
володіти знаннями 
про сутність та 
специфіку 
інтелектуального 
капіталу та 
інтелектуальної 
власності, 
володіти 
інструментарієм 
аналізу систем 
охорони та 
захисту 
інтелектуальної 
власності, 
інтелектуального 
та соціального 
розвитку 
особистості через 

ОК 16. 
Переддипломна 
практика із 
написанням 
магістерської роботи

Вступна лекція та 
консультації щодо 
організації самостійної 
роботи під час походження 
практики, дослідницькі 
методи, практичні заняття 
на базі практики.

Захист результатів 
практики. Перевірка звітних 
завдань. Диференційований 
залік.



вивчення правових 
та економічних 
засад 
інтелектуальної 
власності. 
ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-3. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах, вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-4. 
Усвідомлення 
методологічного, 
організаційного та 
правового 
підґрунтя, 
необхідного для 
здійснення фахової 
науково-
дослідницької 
роботи, її 
презентації 
науковій спільноті 
та захисту 
інтелектуальної 
власності на її 
результати.
ПРН-5. Здатність 
планувати, 
організовувати, 
здійснювати і 
презентувати 
наукове 
теоретичне і 
прикладне 
дослідження в 
галузі геодезії та 
землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 



законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.
ПРН-7. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт, 
вміти працювати 
зі спеціальними 
приладами; 
здійснювати 
польові та 
камеральні роботи 
зі встановлення 
меж забруднених 
земель, 
картографувати 
забруднені 
території; вести 
моніторинг 
забруднених 
земель.
ПРН-8. На підставі 
нормативних 
документів вміти: 
визначати рівень 
умов праці за 
показниками 
шкідливості та 
небезпечності при 
дії декількох 
факторів 
виробничого 
середовища; 
визначати заходи і 
засоби поліпшення 
стану виробничого 
середовища на 
польових і 
камеральних 
роботах; 
розробити 
пропозиції щодо 
тяжкості робіт в 
сприятливих та 
несприятливих 
періодах 
вишукувань.
ПРН-9. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 



спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
використовувати 
технічні прийоми 
вводу та 
редагування 
просторових 
даних; 
проектувати 
базові моделі 
типових реєстрів 
геопросторових 
даних; готувати 
геопросторові дані 
для поточних 
потреб в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-10. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-11. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 
інформаційні 
моделі кадастрових 
даних; 
стандартизувати 
геоінформаційні 
ресурси; 
формувати 
інфраструктури 
геопросторових 
кадастрових 
даних; 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 



інформаційні 
моделі процесів 
обробки 
кадастрових даних 
в ГІС; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
об’єктно 
орієнтованого 
підходу; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
уніфікованої мови 
моделі; 
використовувати 
технічні прийоми 
формування 
просторових 
запитів до баз 
кадастрових 
даних; виконувати 
просторовий 
аналіз даних; 
формувати 
тематичні карти.
ПРН-12. 
Використовуючи 
спеціальні заходи 
та засоби, вміти 
організовувати та 
здійснювати: 
захист земель; 
консервацію 
деградованих і 
малопродуктивних 
сільськогосподарськ
их угідь; 
рекультивацію 
порушених земель; 
встановлювати 
межі та розміри 
земель 
адміністративного 
району; 
встановлювати 
склад земель 
адміністративного 
району; визначати 
порушення норм 
землекористуванн
я; просторові 
визначення 
об’єктів; 
ідентифікувати 
режими 
землекористуванн
я за нормами 
цільового 
призначення; 
визначати 
порушення та 
складати  
представлення для 
стягнення 
штрафів.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 
вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 



виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 
процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 
аналіз даних.
ПРН-14. Володіти 
знаннями про 
математичну 
основу 
топографічних і 
землевпорядних 
карт, 
картографічні 
проекції, способи 
картографічного 
зображення 
об'єктів та 
рельєфу, методи 
створення та 
проектування 
топографічних та 
землевпорядних 
карт; вміти 
визначати 
величини 
показників 
картографічних 
спотворень, 
оцінювати та 
аналізувати 
топографічні та 
землевпорядні 
картографічні 
твори, в тому 
числі із 
застосуваннями 
ГІС-технологій.
ПРН-15. На основі 
діючого земельного 
законодавства 
кадастрового 
обліку земель, 
статистичної 
звітності, 
планово-
картографічних 
матеріалів, а 
також існуючого 
попиту на земельні 
ділянки, вміти: 
аналізувати 
потенціал 
просторових 



ресурсів міста; 
визначати кількісні 
та якісні показники 
попиту на 
територіальне 
забезпечення з боку 
суб’єктів 
підприємництва; 
визначати 
розміщення і 
формування 
необхідних 
територіальних 
комплексів та 
об’єктів.

ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-3. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах, вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 

ОК10. Управління 
земельними 
ресурсами

Лекції, практичні 
(семінарські) заняття, 
(методи проблемного 
навчання , частково-
пошукові, аналізу та 
синтезу, дослідницькі 
(наукові повідомлення, 
презентації)). Самостійна 
робота студентів (аудиторна, 
позааудиторна). 
Консультації. Дистанційний 
метод навчання в 
інформаційній системі 
Moodle.

Тестовий контроль. Оцінка 
участі в дискусіях за 
питаннями для 
обговорення. Контроль 
практичної діяльності 
(виконання завдань 
практичних (семінарських) 
занять. Оцінювання 
результатів  самостійної 
роботи.  Екзамен



землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.
ПРН-7. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт, 
вміти працювати 
зі спеціальними 
приладами; 
здійснювати 
польові та 
камеральні роботи 
зі встановлення 
меж забруднених 
земель, 
картографувати 
забруднені 
території; вести 
моніторинг 
забруднених 
земель.
ПРН-12. 
Використовуючи 
спеціальні заходи 
та засоби, вміти 
організовувати та 
здійснювати: 
захист земель; 
консервацію 
деградованих і 
малопродуктивних 
сільськогосподарськ
их угідь; 
рекультивацію 
порушених земель; 
встановлювати 
межі та розміри 
земель 
адміністративного 
району; 
встановлювати 
склад земель 
адміністративного 
району; визначати 
порушення норм 
землекористуванн
я; просторові 
визначення 
об’єктів; 
ідентифікувати 
режими 
землекористуванн
я за нормами 
цільового 
призначення; 
визначати 
порушення та 
складати  
представлення для 
стягнення 
штрафів.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 



вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 
виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 
процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 
аналіз даних.

ПРН-1. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт 
на основі 
нормативних, 
інструктивних і 
методичних 
матеріалів, 
володіти знаннями 
про сутність та 
специфіку 
інтелектуального 
капіталу та 
інтелектуальної 
власності, 
володіти 
інструментарієм 
аналізу систем 
охорони та 
захисту 
інтелектуальної 
власності, 
інтелектуального 
та соціального 
розвитку 
особистості через 
вивчення правових 
та економічних 
засад 
інтелектуальної 
власності. 
ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 

ОК 15. Виробнича 
практика із 
написанням 
магістерської роботи

Вступна лекція та 
консультації щодо 
організації самостійної 
роботи під час походження 
практики, дослідницькі 
методи, практичні заняття 
на базі практики.

Захист результатів 
практики. Перевірка звітних 
завдань. Диференційований 
залік.



іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-3. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах, вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-4. 
Усвідомлення 
методологічного, 
організаційного та 
правового 
підґрунтя, 
необхідного для 
здійснення фахової 
науково-
дослідницької 
роботи, її 
презентації 
науковій спільноті 
та захисту 
інтелектуальної 
власності на її 
результати.
ПРН-5. Здатність 
планувати, 
організовувати, 
здійснювати і 
презентувати 
наукове 
теоретичне і 
прикладне 
дослідження в 
галузі геодезії та 
землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 



застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.
ПРН-7. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт, 
вміти працювати 
зі спеціальними 
приладами; 
здійснювати 
польові та 
камеральні роботи 
зі встановлення 
меж забруднених 
земель, 
картографувати 
забруднені 
території; вести 
моніторинг 
забруднених 
земель.
ПРН-8. На підставі 
нормативних 
документів вміти: 
визначати рівень 
умов праці за 
показниками 
шкідливості та 
небезпечності при 
дії декількох 
факторів 
виробничого 
середовища; 
визначати заходи і 
засоби поліпшення 
стану виробничого 
середовища на 
польових і 
камеральних 
роботах; 
розробити 
пропозиції щодо 
тяжкості робіт в 
сприятливих та 
несприятливих 
періодах 
вишукувань.
ПРН-9. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
використовувати 
технічні прийоми 
вводу та 
редагування 
просторових 
даних; 
проектувати 



базові моделі 
типових реєстрів 
геопросторових 
даних; готувати 
геопросторові дані 
для поточних 
потреб в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-10. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-11. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 
інформаційні 
моделі кадастрових 
даних; 
стандартизувати 
геоінформаційні 
ресурси; 
формувати 
інфраструктури 
геопросторових 
кадастрових 
даних; 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 
інформаційні 
моделі процесів 
обробки 
кадастрових даних 
в ГІС; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
об’єктно 



орієнтованого 
підходу; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
уніфікованої мови 
моделі; 
використовувати 
технічні прийоми 
формування 
просторових 
запитів до баз 
кадастрових 
даних; виконувати 
просторовий 
аналіз даних; 
формувати 
тематичні карти.
ПРН-12. 
Використовуючи 
спеціальні заходи 
та засоби, вміти 
організовувати та 
здійснювати: 
захист земель; 
консервацію 
деградованих і 
малопродуктивних 
сільськогосподарськ
их угідь; 
рекультивацію 
порушених земель; 
встановлювати 
межі та розміри 
земель 
адміністративного 
району; 
встановлювати 
склад земель 
адміністративного 
району; визначати 
порушення норм 
землекористуванн
я; просторові 
визначення 
об’єктів; 
ідентифікувати 
режими 
землекористуванн
я за нормами 
цільового 
призначення; 
визначати 
порушення та 
складати  
представлення для 
стягнення 
штрафів.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 
вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 
виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 



процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 
аналіз даних.
ПРН-14. Володіти 
знаннями про 
математичну 
основу 
топографічних і 
землевпорядних 
карт, 
картографічні 
проекції, способи 
картографічного 
зображення 
об'єктів та 
рельєфу, методи 
створення та 
проектування 
топографічних та 
землевпорядних 
карт; вміти 
визначати 
величини 
показників 
картографічних 
спотворень, 
оцінювати та 
аналізувати 
топографічні та 
землевпорядні 
картографічні 
твори, в тому 
числі із 
застосуваннями 
ГІС-технологій.
ПРН-15. На основі 
діючого земельного 
законодавства 
кадастрового 
обліку земель, 
статистичної 
звітності, 
планово-
картографічних 
матеріалів, а 
також існуючого 
попиту на земельні 
ділянки, вміти: 
аналізувати 
потенціал 
просторових 
ресурсів міста; 
визначати кількісні 
та якісні показники 
попиту на 
територіальне 
забезпечення з боку 
суб’єктів 
підприємництва; 
визначати 
розміщення і 
формування 



необхідних 
територіальних 
комплексів та 
об’єктів.

ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-9. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
використовувати 
технічні прийоми 
вводу та 
редагування 
просторових 
даних; 
проектувати 
базові моделі 
типових реєстрів 
геопросторових 
даних; готувати 
геопросторові дані 
для поточних 
потреб в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 
вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 
виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 
процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 

ОК14. Новітні 
технології геодезії та 
землеустрою

Лекції, практичні заняття, 
(методи проблемного 
навчання, частково-
пошукові, дослідницькі, 
ситуативного моделювання, 
ілюстративно-
демонстраційні (наукові 
повідомлення, презентації), 
інтерактивні, прикладні 
завдання). Виконання 
розрахункових завдань. 
Самостійна робота студентів 
(аудиторна, позааудиторна). 
Консультації. 

Оцінка участі у тренінгах та 
розв'язуванні задач. 
Контроль практичної 
діяльності (виконання 
завдань практичних занять). 
Тестовий контроль. 
Оцінювання результатів  
самостійної роботи.  
Екзамен



аналіз даних.

ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 
вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 
виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 
процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 
аналіз даних.
ПРН-14. Володіти 
знаннями про 
математичну 
основу 
топографічних і 
землевпорядних 
карт, 
картографічні 
проекції, способи 
картографічного 
зображення 
об'єктів та 
рельєфу, методи 
створення та 
проектування 
топографічних та 
землевпорядних 
карт; вміти 
визначати 
величини 
показників 
картографічних 
спотворень, 
оцінювати та 
аналізувати 

ОК13. Геодезична 
основа 
землевпорядних карт

Лекції, практичні заняття, 
(методи проблемного 
навчання (частково-
пошукові, дослідницькі, 
ситуативного 
моделювання), 
ілюстративно-
демонстраційні (наукові 
повідомлення, презентації), 
інтерактивні, прикладні 
завдання). Виконання 
розрахункових завдань. 
Самостійна робота студентів 
(аудиторна, позааудиторна). 
Консультації. 

 Оцінка участі в дискусіях за 
питаннями для 
обговорення. Контроль 
практичної діяльності 
(виконання завдань 
практичних занять). 
Оцінювання результатів  
самостійної роботи.  
Екзамен



топографічні та 
землевпорядні 
картографічні 
твори, в тому 
числі із 
застосуваннями 
ГІС-технологій.

ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.
ПРН-10. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 

ОК12. Просторова 
організація територій 

Лекції, практичні заняття, 
(методи проблемного 
навчання (частково-
пошукові, дослідницькі, 
ситуативного 
моделювання), 
ілюстративно-
демонстраційні (наукові 
повідомлення, презентації), 
інтерактивні, прикладні 
завдання). Виконання 
розрахункових завдань. 
Самостійна робота студентів 
(аудиторна, позааудиторна). 
Консультації. 

Тестовий контроль.  Оцінка 
участі в дискусіях за 
питаннями для 
обговорення. Контроль 
практичної діяльності 
(виконання завдань 
практичних занять). 
Оцінювання результатів  
самостійної роботи.  
Екзамен



землеустрою.
ПРН-12. 
Використовуючи 
спеціальні заходи 
та засоби, вміти 
організовувати та 
здійснювати: 
захист земель; 
консервацію 
деградованих і 
малопродуктивних 
сільськогосподарськ
их угідь; 
рекультивацію 
порушених земель; 
встановлювати 
межі та розміри 
земель 
адміністративного 
району; 
встановлювати 
склад земель 
адміністративного 
району; визначати 
порушення норм 
землекористуванн
я; просторові 
визначення 
об’єктів; 
ідентифікувати 
режими 
землекористуванн
я за нормами 
цільового 
призначення; 
визначати 
порушення та 
складати  
представлення для 
стягнення 
штрафів.

ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 

ОК11. Геодезичний 
моніторинг 
інженерних споруд

Лекції, практичні заняття, 
(методи проблемного 
навчання, частково-
пошукові, дослідницькі, 
ситуативного 
моделювання), 
ілюстративно-
демонстраційні (наукові 
повідомлення, презентації), 
інтерактивні,  прикладні 
завдання). Виконання 
розрахункових завдань.  
Самостійна робота студентів 
(аудиторна, позааудиторна). 
Консультації. 

Тестовий контроль. 
Контроль практичної 
діяльності (виконання 
завдань практичних занять). 
Оцінювання результатів  
самостійної роботи.  
Екзамен



інших наукових 
дисциплін.
ПРН-10. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 
вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 
виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 
процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 
аналіз даних.

ПРН-2. ОК 9. Моніторинг та Лекції, практичні Тестовий контроль. Оцінка 



Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.
ПРН-7. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт, 
вміти працювати 
зі спеціальними 
приладами; 
здійснювати 
польові та 
камеральні роботи 
зі встановлення 
меж забруднених 
земель, 
картографувати 
забруднені 
території; вести 
моніторинг 
забруднених 
земель.
ПРН-12. 
Використовуючи 
спеціальні заходи 
та засоби, вміти 
організовувати та 
здійснювати: 
захист земель; 
консервацію 
деградованих і 
малопродуктивних 
сільськогосподарськ
их угідь; 
рекультивацію 
порушених земель; 
встановлювати 
межі та розміри 
земель 

охорона земель (семінарські) заняття, 
(методи проблемного 
навчання (проблемного 
викладення матеріалу), 
частково-пошукові, аналізу 
та синтезу, дослідницькі 
(наукові повідомлення, 
презентації)). Самостійна 
робота студентів (аудиторна, 
позааудиторна). 
Консультації. Дистанційний 
метод навчання в 
інформаційній системі 
Moodle.

участі в дискусіях за 
питаннями для 
обговорення. Контроль 
практичної діяльності 
(виконання завдань 
практичних (семінарських) 
занять. Оцінювання 
результатів  самостійної 
роботи.  Екзамен



адміністративного 
району; 
встановлювати 
склад земель 
адміністративного 
району; визначати 
порушення норм 
землекористуванн
я; просторові 
визначення 
об’єктів; 
ідентифікувати 
режими 
землекористуванн
я за нормами 
цільового 
призначення; 
визначати 
порушення та 
складати  
представлення для 
стягнення 
штрафів.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 
вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 
виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 
процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 
аналіз даних.

ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-9. 
Використовуючи 
комп’ютерну 

ОК7. Геопросторові 
бази даних

Лекційні та лабораторні 
заняття (методи 
проблемного навчання, 
частково-пошукові, 
дослідницькі, ситуативного 
моделювання, 
ілюстративно-
демонстраційні, 
інтерактивні,  виконання 
розрахункових завдань, 
прикладні завдання).  
Самостійна робота 
студентів. Консультації. 
Дистанційний метод 

Тестовий контроль. Оцінка 
участі в дискусіях за 
питаннями для 
обговорення. Контроль 
практичної діяльності 
(виконання завдань 
лабораторних робіт). 
Оцінювання результатів  
самостійної роботи.  
Екзамен



техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
використовувати 
технічні прийоми 
вводу та 
редагування 
просторових 
даних; 
проектувати 
базові моделі 
типових реєстрів 
геопросторових 
даних; готувати 
геопросторові дані 
для поточних 
потреб в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-10. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-11. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 
інформаційні 
моделі кадастрових 
даних; 
стандартизувати 
геоінформаційні 
ресурси; 
формувати 
інфраструктури 
геопросторових 
кадастрових 
даних; 
формулювати 
задачу та 
будувати 

навчання в інформаційній 
системі Moodle.



формальні 
інформаційні 
моделі процесів 
обробки 
кадастрових даних 
в ГІС; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
об’єктно 
орієнтованого 
підходу; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
уніфікованої мови 
моделі; 
використовувати 
технічні прийоми 
формування 
просторових 
запитів до баз 
кадастрових 
даних; виконувати 
просторовий 
аналіз даних; 
формувати 
тематичні карти.
ПРН-13. 
Використовуючи 
новітні технології 
геодезії та 
землеустрою 
вміти проводити 
спеціальні 
вимірювання, 
спостереження, 
обслідування для 
виявлення будь-
яких змін 
спрямованого 
характеру, які 
впливають на 
зміну якості та 
вартості землі, 
проводити 
спостереження за 
негативними 
геодинамічними 
процесами та 
прогнозувати їх 
розвиток з часом, 
обробляти та 
аналізувати 
результати 
дистанційного 
зондування про 
ступінь 
забрудненості 
земель та його 
зміни; обробляти 
дані наземних та 
аерокосмічних 
зйомок, 
прогнозувати 
зміни 
забрудненості 
земель; робити 
сучасний і 
ретроспективний 
аналіз даних.
ПРН-14. Володіти 
знаннями про 
математичну 
основу 
топографічних і 
землевпорядних 



карт, 
картографічні 
проекції, способи 
картографічного 
зображення 
об'єктів та 
рельєфу, методи 
створення та 
проектування 
топографічних та 
землевпорядних 
карт; вміти 
визначати 
величини 
показників 
картографічних 
спотворень, 
оцінювати та 
аналізувати 
топографічні та 
землевпорядні 
картографічні 
твори, в тому 
числі із 
застосуваннями 
ГІС-технологій.

ПРН-1. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт 
на основі 
нормативних, 
інструктивних і 
методичних 
матеріалів, 
володіти знаннями 
про сутність та 
специфіку 
інтелектуального 
капіталу та 
інтелектуальної 
власності, 
володіти 
інструментарієм 
аналізу систем 
охорони та 
захисту 
інтелектуальної 
власності, 
інтелектуального 
та соціального 
розвитку 
особистості через 
вивчення правових 
та економічних 
засад 
інтелектуальної 
власності. 
ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-3. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 

ОК6. Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності у сфері 
геодезії та 
землеустрою

Лекційні та практичні 
заняття (методи 
проблемного навчання, 
частково-пошукові, 
дослідницькі, вербальні, 
ілюстративно-
демонстраційні, 
інтерактивні, прикладні 
завдання). Самостійна 
робота студентів. 
Консультації. Дистанційний 
метод навчання в 
інформаційній системі 
Moodle.

Тестовий контроль. Оцінка 
участі в дискусіях та дебатах 
за питаннями для 
обговорення. Оцінювання 
результатів самостійної 
роботи. Залік.



землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах, вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-4. 
Усвідомлення 
методологічного, 
організаційного та 
правового 
підґрунтя, 
необхідного для 
здійснення фахової 
науково-
дослідницької 
роботи, її 
презентації 
науковій спільноті 
та захисту 
інтелектуальної 
власності на її 
результати.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.
ПРН-15. На основі 
діючого земельного 
законодавства 
кадастрового 
обліку земель, 
статистичної 



звітності, 
планово-
картографічних 
матеріалів, а 
також існуючого 
попиту на земельні 
ділянки, вміти: 
аналізувати 
потенціал 
просторових 
ресурсів міста; 
визначати кількісні 
та якісні показники 
попиту на 
територіальне 
забезпечення з боку 
суб’єктів 
підприємництва; 
визначати 
розміщення і 
формування 
необхідних 
територіальних 
комплексів та 
об’єктів.

ПРН-7. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт, 
вміти працювати 
зі спеціальними 
приладами; 
здійснювати 
польові та 
камеральні роботи 
зі встановлення 
меж забруднених 
земель, 
картографувати 
забруднені 
території; вести 
моніторинг 
забруднених 
земель.
ПРН-8. На підставі 
нормативних 
документів вміти: 
визначати рівень 
умов праці за 
показниками 
шкідливості та 
небезпечності при 
дії декількох 
факторів 
виробничого 
середовища; 
визначати заходи і 
засоби поліпшення 
стану виробничого 
середовища на 
польових і 
камеральних 
роботах; 
розробити 
пропозиції щодо 
тяжкості робіт в 
сприятливих та 
несприятливих 
періодах 
вишукувань.
ПРН-10. Володіти 
методами 
організації 
топографо-

ОК5. Цивільний 
захист та охорона 
праці в галузі

Лекції, практичні 
(семінарські) заняття, 
(методи проблемного 
навчання (проблемного 
викладення матеріалу), 
частково-пошукові, аналізу 
та синтезу, дослідницькі 
(наукові повідомлення, 
презентації)). Самостійна 
робота студентів (аудиторна, 
позааудиторна). 
Консультації.

Оцінка участі у дискусіях та 
дебатах за питаннями для 
обговорення. Перевірка 
виконання завдань 
індивідуальної роботи 
студентів. Оцінювання 
результатів самостійної 
роботи. Тестування.  
Екзамен



геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.

ОК4. Сучасні 
методики навчання

Лекції, практичні 
(семінарські) заняття, 
(методи проблемного 
навчання (проблемного 
викладення матеріалу), 
частково-пошукові, аналізу 
та синтезу, дослідницькі 
(наукові повідомлення, 
презентації)). Самостійна 
робота студентів (аудиторна, 
позааудиторна). 
Консультації.

Оцінка участі у дискусіях та 
дебатах за питаннями для 
обговорення. Перевірка 
виконання завдань 
індивідуальної роботи 
студентів. Оцінювання 
результатів самостійної 
роботи. Тестування.  
Екзамен

ПРН-4. 
Усвідомлення 
методологічного, 
організаційного та 
правового 
підґрунтя, 
необхідного для 
здійснення фахової 
науково-
дослідницької 

ОК3. Методологія та 
організація наукових 
досліджень в галузі 
геодезії та 
землеустрою

Лекції, практичні заняття, 
(методи проблемного 
навчання (проблемного 
викладення матеріалу), 
частково-пошукові, аналізу 
та синтезу). Самостійна 
робота студентів (аудиторна, 
позааудиторна).
Консультації.

Оцінка участі у дискусіях за 
питаннями для 
обговорення. Перевірка 
виконання завдань 
індивідуальної роботи 
студентів. Оцінювання 
результатів самостійної 
роботи. Тестування.  Залік 



роботи, її 
презентації 
науковій спільноті 
та захисту 
інтелектуальної 
власності на її 
результати.
ПРН-5. Здатність 
планувати, 
організовувати, 
здійснювати і 
презентувати 
наукове 
теоретичне і 
прикладне 
дослідження в 
галузі геодезії та 
землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.

ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-4. 
Усвідомлення 
методологічного, 
організаційного та 
правового 
підґрунтя, 
необхідного для 
здійснення фахової 
науково-
дослідницької 
роботи, її 
презентації 
науковій спільноті 
та захисту 
інтелектуальної 
власності на її 
результати.
ПРН-5. Здатність 
планувати, 
організовувати, 
здійснювати і 
презентувати 

ОК2. Наукова 
комунікація 
іноземною мовою

Практичні заняття (методи 
дослідницькі, проблемно-
пошукові, вербальні, аналізу 
та синтезу, прикладні 
(практичні завдання)), 
робота в малих групах. 
Самостійна робота 
(аудиторна, позааудиторна). 
Консультації.

Усне опитування 
(індивідуальне, 
фронтальне). Оцінка участі у 
дискусії за питаннями для
обговорення. Тестування. 
Перевірка виконання 
завдань практичних робіт. 
Оцінювання результатів
самостійної роботи.  Залік 



наукове 
теоретичне і 
прикладне 
дослідження в 
галузі геодезії та 
землеустрою.

ПРН-1. 
Використовуючи 
геодезичні, 
фотограмметричн
і та інші спеціальні 
прилади та 
технології, а 
також методики 
проведення 
відповідних робіт 
на основі 
нормативних, 
інструктивних і 
методичних 
матеріалів, 
володіти знаннями 
про сутність та 
специфіку 
інтелектуального 
капіталу та 
інтелектуальної 
власності, 
володіти 
інструментарієм 
аналізу систем 
охорони та 
захисту 
інтелектуальної 
власності, 
інтелектуального 
та соціального 
розвитку 
особистості через 
вивчення правових 
та економічних 
засад 
інтелектуальної 
власності. 
ПРН-3. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах, вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-4. 
Усвідомлення 

ОК1. Інтелектуальна 
власність

Лекційні заняття (методи 
проблемного навчання, 
частково-пошукові, 
дослідницькі, вербальні, 
ілюстративно-
демонстраційні, 
інтерактивні, прикладні 
завдання). Самостійна 
робота з підготовки усних 
виступів з теоретичних 
питань, реферативних 
доповідей і презентацій. 
Консультації.

Поточний контроль 
(стандартизовані тести). 
Оцінювання результатів 
самостійної роботи. Залік 



методологічного, 
організаційного та 
правового 
підґрунтя, 
необхідного для 
здійснення фахової 
науково-
дослідницької 
роботи, її 
презентації 
науковій спільноті 
та захисту 
інтелектуальної 
власності на її 
результати.
ПРН-5. Здатність 
планувати, 
організовувати, 
здійснювати і 
презентувати 
наукове 
теоретичне і 
прикладне 
дослідження в 
галузі геодезії та 
землеустрою.
ПРН-6. 
Використовуючи 
чинне 
законодавство, 
учбову та наукову 
літературу, 
вміти: 
користуватись 
апаратом 
управління в галузі 
геодезії та 
землеустрою в 
сучасних умовах; 
знати та 
застосовувати на 
практиці чинне 
законодавство та 
нормативну 
документацію в 
галузі геодезії та 
землеустрою, а 
також, суміжних 
спеціальностей 
(ДСТУ, ДБН, БНіП 
тощо); знати і 
застосовувати на 
практиці знання з 
інших наукових 
дисциплін.

ПРН-2. 
Використовувати 
усну і письмову 
ділову та технічну 
українську мову, а 
також одну з 
іноземних мов 
вміти 
спілкуватися у колі 
фахівців із геодезії 
та землеустрою.
ПРН-3. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 

ОК8. ГІС-технології в 
геодезії та землеустрої

Лекційні та лабораторні 
заняття (методи 
проблемного навчання, 
частково-пошукові, 
дослідницькі, ситуативного 
моделювання, 
ілюстративно-
демонстраційні, 
інтерактивні,  виконання 
розрахункових завдань, 
прикладні завдання). 
Самостійна робота 
студентів. Консультації. 
Дистанційний метод 
навчання в інформаційній 
системі Moodle.

Тестовий контроль. Оцінка 
участі в дискусіях за 
питаннями для 
обговорення. Розрахунково-
графічні роботи. 
Оцінювання результатів 
самостійної роботи.  Залік



використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах, вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-9. 
Використовуючи 
комп’ютерну 
техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
використовувати 
технічні прийоми 
вводу та 
редагування 
просторових 
даних; 
проектувати 
базові моделі 
типових реєстрів 
геопросторових 
даних; готувати 
геопросторові дані 
для поточних 
потреб в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-10. Володіти 
методами 
організації 
топографо-
геодезичного і 
землевпорядного 
виробництва від 
польових 
вимірювань до 
менеджменту та 
реалізації 
топографічної та 
землевпорядної 
продукції, 
використовуючи 
технології і 
методики 
проєктування та 
виконання 
геодезичних та/або 
кадастрових 
знімань, а також їх 
комп’ютерного 
оброблення в 
геоінформаційних 
системах вміти 
забезпечувати 
повний цикл 
дослідницької 
та/або 
інноваційної 
діяльності в галузі 
геодезії та 
землеустрою.
ПРН-11. 
Використовуючи 
комп’ютерну 



техніку та 
спеціальне 
програмне 
забезпечення, 
вміти: 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 
інформаційні 
моделі кадастрових 
даних; 
стандартизувати 
геоінформаційні 
ресурси; 
формувати 
інфраструктури 
геопросторових 
кадастрових 
даних; 
формулювати 
задачу та 
будувати 
формальні 
інформаційні 
моделі процесів 
обробки 
кадастрових даних 
в ГІС; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
об’єктно 
орієнтованого 
підходу; 
проектувати бази 
геопросторових 
даних ГІС 
кадастрових 
систем на основі 
уніфікованої мови 
моделі; 
використовувати 
технічні прийоми 
формування 
просторових 
запитів до баз 
кадастрових 
даних; виконувати 
просторовий 
аналіз даних; 
формувати 
тематичні карти.

 


