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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Мета викладання дисципліни 
Сформувати у студентів систематизовані знання про методичні засади науково-дослідної робо-

ти в галузях геодезії, картографії та землевпорядкування і розвинути вміння застосовувати в про-

цесі досліджень різноманітні, але ефективно-оптимальні методи і прийоми. Створити і розвинути 

практичні уміння і навички розв’язання задач з постановки, організації, планування і виконання 

наукових досліджень, а також керування науково-технічною роботою і колективною науковою 

творчістю. Ознайомити студентів: з історичним і сучасним станом методики й організації науко-

вих досліджень загалом, та в геодезії і картографії зокрема; тенденціями розвитку і впровадження 

в наукові дослідження новітніх методів і технологій; організацією і методикою наукового пошуку 

у землевпорядженні; принципами формування інформаційної бази наукових досліджень; існую-

чими методичними прийомами наукових пошуків при веденні кадастрів.  

1.2. Завдання вивчення дисципліни  
- розкрити студентам зміст і структуру курсу «Науково-дослідна робота в геодезії та картог-

рафії»; 

- ознайомити майбутніх спеціалістів з основами наукознавства та засадами ведення науково-

дослідної роботи;  

- навчити студентів глибоко розуміти сутнісні аспекти різноманітних методів, методик і при-

йомів наукових пошуків, в т. ч. в галузях геодезії, картографії та землевпорядкування;  

- розкрити роль і значення новітніх методів і технологій у здійсненні наукових дослідів;  

- розвинути у студентів уміння організовувати науково-дослідницьку роботу на індивідуаль-

ному та колективному рівні;  

- навчити студентів правил ведення наукової документації, оформлення звітів із наукової робо-

ти. 

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни 
У результаті вивчення дисципліни «Науково-дослідна робота в геодезії та картографії»  

студент повинен: 

знати: 

 сутнісно-функціональні аспекти науки; 

 історичні аспекти становлення та розвитку науки; 

 класифікацію наук та загальні засади наукознавства; 

 організацію науково-дослідної роботи в Україні; 

 методичні засади науково-дослідної роботи в геодезії і картографії; 

 змістовні аспекти основних методів наукових досліджень; 

 принципи вибору оптимальних і ефективних методик при здійсненні наукових пошуків; 

 методику підготовки і оформлення курсових та магістерських робіт; 

 сутнісні риси інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи; 

 основи організації наукової роботи в колективі. 

вміти: 

 оцінювати актуальність намічених досліджень; 

 формулювати мету, завдання дослідження, визначати його об’єкт і предмет; 

 розробляти програму, план і методику досліджень з обраної теми; 

 здійснювати аналіз науково-експериментальних даних; 

 формулювати висновки та пропозиції; 

 складати й оформляти реферати, статті, звіти про науково-дослідну роботу та рецензії на 

них; 

 здійснювати, оформляти, доповідати та захищати курсові та магістерські роботи; 

 працювати із різноманітними джерелами інформації, в т. ч. з джерелами мережі Інтернет; 

 застосовувати у наукових дослідженнях новітні засоби і технології опрацювання інформації; 

 організовувати робоче місце і режим роботи науковця; 

 працювати у наукових колективах. 



2. СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ  

«НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ»  

ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

Компетенції 

(прогнозовані 

результати  

навчання) 

Тема 

змістового  

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

Вид заняття 

(к-сть год.) 
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балів за 

види 

навч. 

занять 

НЕ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Наука й наукові дослідження 
Знати і розуміти: 

структуру курсу, 

сутнісні риси  

сучасної науки, 

класифікацію її 

галузей, актуальні 

проблеми.  

НЕ 1.1. 
(Лекція) 

Наука й  

наукова  

діяльність 

[1-7,8,10,17] 

Мета, завдання, структура і предмет курсу.  

Предмет і сутність науки та її головна функція.  

Структурні елементи і поняття науки, їх характери-

стика.  Етапи становлення і розвитку науки. 

Наукознавство як система знань.  

Проблеми класифікації наук.  

Основні риси структури науки в Україні. 

4 0 0 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

3 реферати  

на  

індивідуа-

льну 

 тему  

за  

вибором 

15 6 

Розуміти і знати: 

типові і особливі 

риси вітчизняної 

науки, її міжнаро-

дні зв’язки;  

Вміти: самостійно 

опрацьовувати 

джерела  

інформації 

(Самостійна 

робота №1) 

Науково-

технічний  

потенціал  

України 

[1-8,17,38,41-

46,70,75,77, 85] 

Організаційна структура науки в Україні. 

Організація науково-дослідної діяльності в Україні. 

Міжнародна науково-технічна співпраця України. 

Наукові установи й організації в регіоні. 

Тестовий контроль засвоєння знань: принципи, фо-

рми, технології здійснення. 

0 0 4 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

2 

Розуміти і знати:  

принципи вико-

нання практичних 

і самостійних за-

вдань  

Вміти: самостій-

но опрацьовувати 

джерела  

інформації 

Практична 

 робота №1. 

Засвоєння ви-

мог з виконан-

ня практичних 

і самостійних 

робіт 

 [1-7,87] 

Ознайомлення з вимогами та особливостями вико-

нання практичних і самостійних робіт. 

Вивчення основних положень конспектування та 

побудови структурно-графічних моделей за текстом 

і лекцією. 

Ознайомлення з вимогами здійснення електронного 

тестового контролю знань. 

 

0 0 0 4 0 виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

оцінювання 

виконання 

роботи 

1 

Знати і розуміти: 

сутнісні риси 

НДР, особливості 

розумової праці, 

роль наукового 

керівника  

НЕ 1.2. 

(Лекція) 

Вчений  

і НДР 

[1-7,58,78,92,93] 

Виховання творчих здібностей.  

Основні риси науковця.   

Особливості розумової праці. 

Роль наукового керівника, наукової школи та кафе-

дри в організації НДР студентів. 

4 0 0 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

3 7 
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Компетенції 

(прогнозовані 

результати  

навчання) 

Тема 

змістового  

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

 

Л    С.     Ср   П   Л 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
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ІНДЗ 

(за вибо-

ром) 
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Всього 

балів за 

види 

навч. 

занять 

НЕ 
Розуміти і знати: 

специфіку психо-

логії пізнання, 

прийоми за-

пам’ятовування 

Вміти: аналізува-

ти текстові дже-

рела 

(Самостійна 

робота №2) 

 Психолого-

пізнавальні  

аспекти  

діяльності вче-

ного 

[1-7,58,78,92,93] 

Психологія пізнання та діяльність вченого. 

Когнітологія як наука про мислення, її принципи і 

можливості. 

Мнемотехніка: зміст, технологія, застосування. 

Структурно-графічне моделювання. 

0 0 3 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

2 

Розуміти і знати:  

наукову пробле-

матику в галузі 

геодезії та картог-

рафії 

Вміти: аналізува-

ти зміст, структу-

ру і оформлення 

наукових робіт 

Практична 

 робота №2. 

Ознайомлення 

із сучасними  

науковими 

проблемами в 

галузі геодезії, 

картографії та 

землеустрою 

[1-7,54,55,86,87] 

Аналіз існуючих напрямів і тематики досліджень 

вчених і студентів кафедри. 

Ознайомлення з виконаними дипломними і курсо-

вими роботами та аналіз їх змісту, структури і офо-

рмлення.  

Ознайомлення з авторефератами дисертацій вчених. 

Складання структурно-графічної моделі тематики 

НДР студентів кафедри (факультету) 

 

0 0 0 2 0 виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

оцінювання 

виконання 

роботи 

2 

Знати і розуміти: 

принципи і мето-

дику організації 

наукового дослі-

дження та його 

етапність  

НЕ 1.3.  
(Лекція) 

Організація   

і технологія  

наукового  

дослідження 

 [1-10,16,28,77] 

Поняття організації і технології наукового дослі-

дження. Етапи дослідження. 

Вибір напряму, проблеми та вимоги до теми науко-

вого дослідження. Конкретизація теми дослідження. 

Методичні аспекти планування наукового дослі-

дження. 

Системний підхід у наукових дослідженнях. 

4 0 0 0 0 конспект  

лекцій; 

електронне 

тестування 

4 11 

Розуміти і знати:  

принципи органі-

зації дослідниць-

кої роботи  

в колективі 

Вміти: планувати 

НДР і організову-

(Самостійна 

робота №3) 

Наукова  

діяльність  

колективу 

[1-10,65,71,74, 

Організація науково-дослідної роботи у колективі. 

Наукові дослідження у землевпорядних установах і 

організаціях. 

Робочий день і робоче місце науковця. 

0 0 4 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

3 
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Компетенції 

(прогнозовані 

результати  

навчання) 

Тема 

змістового  

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

 

Л    С.     Ср   П   Л 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

ть
 б

ал
ів

 

ІНДЗ 

(за вибо-

ром) 

К
-с

ть
 б

ал
ів

 з
а 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види 

навч. 

занять 

НЕ 
вати робоче місце  78,81,91] 
Розуміти і знати:  

актуальну науко-

ву проблематику; 

принципи аналізу 

наукових напря-

мів дослідження 

Вміти: розробля-

ти план і обґрун-

товувати тему 

НДР 

Практична 

 робота №3. 

Вибір і 

обґрунтування 

теми та розроб-

ка плану кур-

сової  роботи  

[1-7,10,24-29,62] 

Аналіз існуючих планів курсових робіт студентів 

спеціальності. 

Вибір та обґрунтування теми курсової роботи. 

Розробка плану і написання обґрунтування теми 

курсової роботи. 

Складання структурно-графічної моделі процесу 

(алгоритму) курсового дослідження. 

 

0 0 0 4 0 виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

оцінювання 

виконання 

роботи 

4 

Розуміти і знати:  

принципи, функ-

ції і правила офо-

рмлення НДР 

Вміти: оформля-

ти НДР та забез-

печувати мульти-

медійний супро-

від їх захисту 

НЕ 1.4.  

(Лекція) 

Оформлення 

результатів 

НДР 

[1-7,18,19,26] 

Оформлення наукової роботи: загальні принципи і 

форми. 

Загальна характеристика і вимоги до оформлення 

науково-дослідних робіт (наукових звітів, наукових 

статей і праць, курсових і магістерських робіт, ди-

сертацій тощо). 

Графічне і мультимедійне представлення результа-

тів при захисті НДР. 

4 0 4 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

3 8 

Розуміти і знати:  

методику підгото-

вки наукових зві-

тів, положення 

захисту НДР 

Вміти: забезпечу-

вати візуальне 

представлення 

результатів НДР 

(Самостійна 

робота №4) 

Представлення 

результатів 

НДР 

 [1-7,10,18,19,24-

29,62] 

Наукові звіти: зміст, структура, оформлення. 

Публікація результатів наукових досліджень. 

Підготовка до захисту та захист курсових і магіс-

терських робіт. 

Методика підготовки мультимедійних презентацій 

НДР. 

0 0 5 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

2 

Розуміти і знати:  

принципи органі-

зації дослідниць-

кої роботи  

в колективі 

Практична 

 робота №4. 

Вивчення  

особливостей і 

форм графічно-

Ознайомлення із вимогами до оформлення студент-

ських робіт і дисертаційних досліджень 

Оформлення у текстовому редакторі титульних 

сторінок, структури і графічних зображень роботи. 

Підготовка мультимедійних презентацій НДР. 

0 0 0 6 0 виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

3 



7 

 

Компетенції 

(прогнозовані 

результати  

навчання) 

Тема 

змістового  

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

 

Л    С.     Ср   П   Л 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

ть
 б

ал
ів

 

ІНДЗ 

(за вибо-

ром) 

К
-с

ть
 б

ал
ів

 з
а 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види 

навч. 

занять 

НЕ 
Вміти: оформля-

ти НДР 
го оформлення 

НДР [1-7] 

Оформлення наукових статей. 

Електронне модульне тестування 

оцінювання 

виконання 

роботи 

ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 16 0 20 16 0  32  15 32 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Інформаційне забезпечення і методи наукових досліджень 
Знати і розуміти: 

 сутнісні риси і 

значення інфор-

мації в наукових 

пошуках; харак-

терне інформа-

ційних джерел та 

принципи роботи 

з ними 

НЕ 2.1. 

(Лекція) 

Інформаційне 

забезпечення 

науково-

дослідницької 

роботи 

 [1-7,15,19,21, 

23,29,34,39,49] 

Суть і види науково-технічної інформації.  

Роль інформації у наукових дослідженнях.   

Класифікація наукових документів, їх структура і 

призначення. 

 Методи пошуку, збору і систематизації наукової 

інформації. Аналіз та інтерпретація інформації.  

Організація роботи з науковою літературою.  

Форми обміну науковою інформацією. 

Оформлення переліку використаних джерел інфор-

мації 

4 0 0 0 0 конспект  

лекцій; 

електронне 

тестування 

3 реферати  

на  

індивіду-

альну 

 тему  

за  

вибором 

 

15 8 

Розуміти і знати: 

Вимоги принципи 

збору і опрацю-

вання інформації 

Вміти: оформляти 

використані дже-

рела інформації 

(Самостійна 

робота №5) 

Джерела інфо-

рмації та їх 

оформлення 

[1-7,15,19,21,23, 

29,34,39,47-49] 

Вимоги з оформлення переліку використаних дже-

рел інформації у НДР. 

Сучасні методи збору і опрацювання інформації. 

Джерела інформації для НДР в галузі геодезії, кар-

тографії та землеустрої. 

 

0 0 6 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

3 

Розуміти і знати:  

Вимоги  

з оформлення  

використаних 

джерел інформації 

Вміти:  
оформляти пере-

лік літератури 

Практична 

 робота №5. 

Оформлення 

переліку вико-

ристаних дже-

рел інформації 

[1-5] 

Ознайомлення з вимогами оформлення бібліографії. 

Анотація використаних джерел інформації. 

Оформлення переліку використаних джерел інфор-

мації. 

0 0 0 4 0 виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

оцінювання 

виконання 

роботи 

2 

Знати і розуміти: 

поняття, категорії 
НЕ 2.2. 

(Лекція) 

Вихідні поняття методології й методики наукових 

досліджень. 

2 0 0 0 0 конспект; 

графічні  
4 10 



8 

 

Компетенції 

(прогнозовані 

результати  

навчання) 

Тема 

змістового  

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

 

Л    С.     Ср   П   Л 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

ть
 б

ал
ів

 

ІНДЗ 

(за вибо-

ром) 

К
-с

ть
 б

ал
ів

 з
а 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види 

навч. 

занять 

НЕ 
методології дослі-

джень; пізнаваль-

ні прийоми і фор-

ми наукових по-

шуків  

Методологічні 

засади науково-

дослідницької 

діяльності 

 [1-7,17,33,56] 

Методологія теоретичних досліджень. 

Методологія досліджень емпіричного рівня. 

Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. 

моделі; 

електронне 

тестування 

Розуміти і знати:  

Теоретичні і ме-

тодологічні засади 

НДР у геодезії, 

картографії та 

управлінні тери-

торіями 

Вміти: аналізува-

ти теоретико-

методологічне 

підґрунтя НДР 

(Самостійна 

робота №6) 

Теоретико-

методологічні 

засади НДР в 

галузі геодезії, 

картографії і 

землеустрою 

[1-7,17,33, 54-56, 

60,86,87,92] 

Теоретичні засади наукових досліджень у геодезії: 

об’єкт, предмет, принципи і підходи. 

Теоретичні засади наукових досліджень у картог-

рафії: об’єкт, предмет, принципи і підходи. 

Теоретичні засади наукових досліджень у землев-

порядкуванні та управлінні територіями: об’єкт, 

предмет, принципи і підходи. 

Методологія картографічних досліджень. 

Методологія геодезичних досліджень. 

 

0 0 6 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

3 

Розуміти і знати:  

методологічні 

засади виконува-

ного дослідження 

Вміти:  
розробляти струк-

турно-графічні 

моделі теоретико-

методологічного 

змісту 

Практична 

 робота №6. 

Структурно-

графічне моде-

лювання 

об’єкту і мето-

дології дослі-

дження  

[1-7,55,87,89,90] 

Аналіз теоретико-методологічних аспектів викону-

ваного дослідження. 

Розробка структурно-графічних моделей в галузі 

геодезії, картографії та землеустрою: 

      1) - теоретичні засади дослідження (об’єкт, пре-

дмет, принципи …); 

     2) - методологічне підґрунтя дослідження; 

      

 

0 0 0 4 0 виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

оцінювання 

виконання 

роботи 

3 

Знати і розуміти: 

сутнісні риси і 

класифікацію  

основних методів 

наукового  

дослідження 

НЕ 2.3. 
(Лекція) 

Методи  

наукових  

досліджень: 

систематика, 

загальні  

Поняття наукового методу та його основні характе-

ристики. Класифікація і системне застосування ме-

тодів дослідження. Рівні методів. Логічні закони та 

правила. Правила аргументації. Загальнонаукові 

методи.  

Конкретно-наукові методи. Міждисциплінарні ме-

тоди: метод польових досліджень, балансовий, ана-

8 0 0 0 0 конспект  

лекцій; 

електронне 

тестування 

6 20 



9 

 

Компетенції 

(прогнозовані 

результати  

навчання) 

Тема 

змістового  

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

 

Л    С.     Ср   П   Л 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

ть
 б

ал
ів

 

ІНДЗ 

(за вибо-

ром) 

К
-с

ть
 б

ал
ів

 з
а 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види 

навч. 

занять 

НЕ 

риси 

[1-7,59,86-90,92] 

лізу аналогових об’єктів, моделювання, картографі-

чний, геоінформаційні. Методи спеціальні: ділових 

ігор, прогнозування, збору й узагальнення інформа-

ції, спостереження, аналізу тощо. 

Спеціальні методи геодезії, картографії та управ-

ління територіями. 
Розуміти і знати:  

зміст та застосу-

вання міждисцип-

лінарних і спеціа-

льних  методів 

НДР 

Вміти: 

обирати оптима-

льні методи при 

дослідженні 

(Самостійна 

робота №7) 

Методичні  

аспекти земле-

впорядних дос-

ліджень 

[1-7,59,86-90,92] 

Міждисциплінарні і спеціальні методи геодезії. 

Міждисциплінарні і спеціальні методи картографії. 

Міждисциплінарні і спеціальні методи землеустрою 

та управління територіями. 

Системний підхід у науково-пошуковій діяльності 

землевпорядника. 

 

0 0 8 0 0 конспект; 

графічні  

моделі; 

електронне 

тестування 

4 

Розуміти і знати:  

принципи струк-

турно-графічного 

моделювання; 

теоретико-

методичні основи 

дослідження 

Вміти: застосову-

вати структурно-

графічне моделю-

вання 

Практична  

робота №7. 

Структурно-

графічне  

моделювання 

системи  

методів  

[1-7,14,15,70, 

86,87] 

Аналіз застосовуваних методів у наукового дослі-

дженнях з геодезії, картографії та землеустрою. 

Створення структурно-графічних моделей системи 

методів виконуваного дослідження: 

- модель методики знімання земельної ділянки; 

- модель методики картографічного забезпечення 

землеустрою; 

- модель методики геодезичного забезпечення зем-

леустрою 

 

0 0 0 4 0 виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

оцінювання 

виконання 

роботи 

4 

Розуміти і знати:  

принципи картог-

рафічного моде-

лювання 

Вміти:  
здійснювати  

картмоделювання 

Практична  

робота №8. 

Картографічне 

забезпечення 

дослідження  

[1-7,19,47,48,52, 

Ознайомлення із сучасними технологіями в галузі 

картмоделювання. 

Складання серій аналітичних, синтезованих та ком-

плексних картмоделей на основі традиційних при-

йомів картографування і ГІС-технологій. 

Електронне модульне тестування 

0 0 0 6 0 виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

оцінювання 

виконання 

6 



10 

 

Компетенції 

(прогнозовані 

результати  

навчання) 

Тема 

змістового  

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

 

Л    С.     Ср   П   Л 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

ть
 б

ал
ів

 

ІНДЗ 

(за вибо-

ром) 

К
-с

ть
 б

ал
ів

 з
а 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види 

навч. 

занять 

НЕ 

54,59,92] роботи 

ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 14 0 20 18 0  38  15 38 

ВСЬОГО ЗА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ 30 0 40 34 0  70  30 70 

ЗА МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ (ІСПИТ, ЗАЛІК)          30 

ВСЬОГО ЗА ІНДЗ         30  

ВСЬОГО          130 

 



11 

 

3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ 

№ ЗМ 

НЕ 

в яких 

передба-

чено СР 

Тема, завдання самостійної 

роботи 

Види 

діяльності 

та форми 

перевірки  й 

оцінювання 

СР 

Список  

рекомендова-

ної літерату-

ри до теми 

НЕ 1.1. 
 

С. р. №1 

Науково-технічний потенціал України.  
Організаційна структура науки в Україні. 

Організація науково-дослідної діяльності в Україні. 

Міжнародна науково-технічна співпраця України. 

Наукові установи й організації в регіоні. 

Тестовий контроль засвоєння знань: принципи, форми, техноло-

гії здійснення. 

конспект; 

графічні 

моделі; 

електронне 

тестування 

[1-8, 17, 38,  

41-46, 70, 75, 

77, 85] 

НЕ 1.2. 
С. р. №2 

Психолого-пізнавальні аспекти діяльності вченого. 

Психологія пізнання та діяльність вченого. 

Когнітологія як наука про мислення, її принципи і можливості. 

Мнемотехніка: зміст, технологія, застосування. 

Структурно-графічне моделювання. 

конспект; 

графічні 

моделі; 

електронне 

тестування 

[1-7, 58, 78, 92, 

93] 

НЕ 1.3. 
С. р. №3 

Наукова діяльність колективу.  

Організація науково-дослідної роботи у колективі. 

Наукові дослідження у землевпорядних установах і організаціях. 

Робочий день і робоче місце науковця. 

конспект; 

графічні 

моделі; 

електронне 

тестування 

[1-10, 65, 71, 

74, 78, 81, 91] 

НЕ 1.4. 
С. р. №4 

Представлення результатів НДР. 

Наукові звіти: зміст, структура, оформлення. 

Публікація результатів наукових досліджень. 

Підготовка до захисту та захист курсових і магістерських робіт. 

Методика підготовки мультимедійних презентацій НДР. 

конспект; 

графічні 

моделі; 

електронне 

тестування 

[1-7, 10, 18, 19, 

24-29, 62] 

НЕ 2.1. 
С. р. №5 

Джерела інформації та їх оформлення. 

Вимоги з оформлення переліку використаних джерел інформації 

у НДР. 

Сучасні методи збору і опрацювання інформації. 

Джерела інформації для НДР в галузі геодезії, картографії та 

землеустрої. 

конспект; 

графічні 

моделі; 

електронне 

тестування 

[1-7, 15, 19, 21, 

23, 29, 34, 39, 

47-49] 

НЕ 2.2. 
С. р. №6 

Теоретико-методологічні засади НДР в галузі геодезії, карто-

графії і землеустрою. 

Теоретичні засади наукових досліджень у геодезії: об’єкт, пред-

мет, принципи і підходи. 

Теоретичні засади наукових досліджень у картографії: об’єкт, 

предмет, принципи і підходи. 

Теоретичні засади наукових досліджень у землевпорядкуванні та 

управлінні територіями: об’єкт, предмет, принципи і підходи. 

Методологія картографічних досліджень. 

Методологія геодезичних досліджень. 

конспект; 

графічні 

моделі; 

електронне 

тестування 

[1-7, 17, 33, 54-

56, 60, 86, 87, 

92] 

НЕ 2.3. 
С. р. №7 

Методичні аспекти землевпорядних досліджень 

Міждисциплінарні і спеціальні методи геодезії. 

Міждисциплінарні і спеціальні методи картографії. 

Міждисциплінарні і спеціальні методи землеустрою та управлін-

ня територіями. 

Системний підхід у науково-пошуковій діяльності землевпоряд-

ника. 

конспект; 

графічні 

моделі; 

електронне 

тестування 

[1-7, 59, 86-90, 

92] 
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4. ТЕМАТИКА ІНДЗ 

№ Назва реферату чи дослідницької роботи ПІБ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 (ІНДЗ 1) Наука й наукові дослідження 

Реферати на індивідуальну тему за вибором 

1.  Структурно-функціональні особливості науково-дослідної діяльності в Україні  

2.  Історичні віхи розвитку наукових досліджень в галузі геодезії.  

3.  Історичні віхи розвитку наукових досліджень в галузі картографії.  

4.  Історичні віхи розвитку наукових досліджень в галузі землеустрою.  

5.  Місце досліджень у галузі землевпорядкування в системі наукових знань.  

6.  Науково-дослідні установи і організації України в галузі землеустрою.   

7.  Науково-дослідні установи і організації України в галузі картографії.  

8.  Науково-дослідні установи і організації України в галузі геодезії.  

9.  Мислення як явище і процес.  

10.  Мнемотехнічні технології.  

11.  Наукові школи в галузі геодезії і картографії в Україні.  

12.  Особливості керування НДР колективу.  

13.  
Аналіз наукової проблематики в галузі геодезії і картографії на рівні вітчизня-

ної науки. 

 

14.  Види та етапи картографічних досліджень.  

15.  Основні завдання в галузі дослідження системи управління територіями.   

16.  Планування науково-дослідної роботи в галузі землеустрою.  

17.  
Порівняльна характеристика вимог до оформлення наукових статей, магістер-

ських і дисертаційних робіт. 

 

18.  Методичні аспекти захисту наукових кваліфікаційних робіт.  

19.  Мультимедійний супровід захисту НДР.  

20.  Графічне оформлення НДР у галузі геодезії і картографії.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ  2 (ІНДЗ 2)  

Інформаційне забезпечення і методи наукових досліджень 

Реферати на індивідуальну тему за вибором 

1.  Бази даних в НДР в картографічних дослідженнях.  

2.  Інформаційне забезпечення досліджень із землевпорядження.  

3.  Теоретико-методологічні засади досліджень у картографії.  

4.  Теоретико-методологічні засади досліджень у геодезії.  

5.  Теоретико-методологічні засади досліджень у землеустрої.  

6.  Теоретико-методологічні засади досліджень в управлінні територіями.  

7.  Джерела інформації у картографічних дослідженнях.  

8.  Структурно-графічне моделювання як метод у картографічних дослідженнях.  

9.  Проблеми класифікації наукових методів.  

10.  Моделювання у картографічних дослідженнях.  

11.  Моделювання у дослідженнях проблем управління регіоном.  

12.  Моделювання у землевпорядних дослідженнях.  

13.  Геоімітаційне моделювання і картографія.  

14.  Геоімітаційне моделювання і землеустрій.  

15.  Економіко-статистичні методи в дослідження із землеустрою.  

16.  Методи спостереження у картографії.  

17.  Методи аналізу у землеустрої.  

18.  Порівняльний метод у геодезичних і картографічних дослідженнях.  
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№ Назва реферату чи дослідницької роботи ПІБ 

19.  Математичне моделювання у дослідженнях із геодезії..  

20.  Метод графів у картографічних дослідженнях.  

 

5. МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ 

Питання до змістовного модуля 1 

Теоретичні питання 
1. Розкрийте трактування об’єкту і предмету науки. 

2. Охарактеризуйте головні функції науки. 

3. Охарактеризуйте групи знань, які виділяють при класифікації наук. 

4. Зазначте особливості фундаментальних наук. 

5. Зазначте особливості прикладних наук. 

6. Охарактеризуйте показники, що характеризують розвиток науково-технічного потенціалу. 

7. Охарактеризуйте працівників, що належать до категорії наукових. 

8. Охарактеризуйте працівників, що належать до категорії науково-педагогічних. 

9. Охарактеризуйте напрямки міжнародної науково-технічної співпраці України. 

10. Охарактеризуйте форми міжнародної науково-технічної співпраці України. 

11. Охарактеризуйте заходи, що можуть забезпечити організаційно-функціональну трансформа-

цію науково-технічного потенціалу України. 

12. Охарактеризуйте характерні психологічні риси особистості вчених. 

13. Охарактеризуйте можливу мотивацію наукової праці. 

14. Охарактеризуйте вимоги, що висуваються до гіпотези. 

15. Охарактеризуйте форми наукових досліджень. 

16. Охарактеризуйте основні напрями досліджень в геодезії, картографії та землеустрої. 

17. Охарактеризуйте основні етапи картографо-геодезичних і землевпорядних досліджень. 

18. Охарактеризуйте основні принципові етапи наукових досліджень. 

19. Охарактеризуйте причини необхідності дотримання послідовності етапів організації науково-

го дослідження. 

20. Охарактеризуйте правильну послідовність етапів роботи з вибору теми наукового досліджен-

ня. 

21. Охарактеризуйте основні вимоги до теми наукового дослідження та її формулювання. 

22. Охарактеризуйте вимоги до розробки структури наукового дослідження. 

23. Зазначте складові форми календарного плану-графіка наукового дослідження. 

24. Охарактеризуйте загальновідомі правила обґрунтування теми наукового дослідження. 

25. Охарактеризуйте сутнісні риси різних видів наукових документів. 

26. Охарактеризуйте форми існування науки. 

27. Зазначте види первинних наукових документів, що не публікуються. 

28. Охарактеризуйте наукові документи, що належать до вторинних. 

29. Охарактеризуйте основні вимоги до оформлення наукових статей. 

30. Охарактеризуйте основні вимоги до організації роботи з науковою літературою. 

31. Охарактеризуйте основні вимоги до організації науково-дослідної роботи у колективі. 

32. Охарактеризуйте загальноприйняті етичні норми науки. 

33. Охарактеризуйте чинники впливу на ефективність розумової праці. 

34. Зазначте елементи самоорганізації в науковій творчості. 

35. Зазначте основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських і магістерських робіт. 

36. Охарактеризуйте основні риси науковця. 

37. Охарактеризуйте роль наукового керівника та наукової школи в організації роботи студентів. 

38. Охарактеризуйте взаємозв’язки між психологією пізнання і діяльністю вченого. 

39. Охарактеризуйте значення когнітології і мнемотехніки в діяльності вченого. 
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40. Охарактеризуйте тематику наукових досліджень установ і організацій, що пов’язані із картог-

рафією, геодезією і землеустроєм. 

41. Охарактеризуйте змістовні аспекти і роль звітів у науково-дослідній роботі. 

42. Охарактеризуйте вимоги до оформлення і представлення результатів наукових досліджень. 

43. Охарактеризуйте вимоги до мультимедійного представлення результатів досліджень. 

44. Охарактеризуйте можливості використання сучасних технологій при здійсненні оформлення 

та представлення результатів досліджень.   

Питання на знання термінів і понять 
1. Дайте визначення поняття «наука». 

2. Дайте визначення поняття «теорія». 

3. Дайте визначення поняття «гносеологія». 

4. Дайте визначення поняття «ідея». 

5. Дайте визначення поняття «гіпотеза». 

6. Дайте визначення поняття «концепція». 

7. Дайте визначення поняття «парадигма». 

8. Дайте визначення поняття «аксіома». 

9. Дайте визначення поняття «категорія». 

10. Дайте визначення поняття «абстрагування». 

11. Дайте визначення поняття «наукова проблема». 

12. Дайте визначення поняття «об’єкт наукових досліджень». 

13. Дайте визначення поняття «предмет наукових досліджень». 

14. Дайте визначення поняття «практичне значення дослідження». 

15. Дайте визначення поняття «модель». 

16. Дайте визначення поняття «знання». 

17. Дайте визначення поняття «пізнання». 

18. Дайте визначення поняття «науково-технічний потенціал». 

19. Дайте визначення поняття «науково-технічний прогрес». 

20. Дайте визначення поняття «наукове дослідження». 

21. Дайте визначення поняття «наукові знання». 

22. Дайте визначення поняття «науковий звіт». 

23. Дайте визначення поняття «наукова стаття». 

24. Дайте визначення поняття «магістерська робота».  

25. Дайте визначення поняття «наукова доповідь». 

26. Дайте визначення поняття «дослід». 

27. Дайте визначення поняття «експеримент». 

28. Дайте визначення поняття «узагальнення». 

29. Дайте визначення поняття «актуальність». 

30. Дайте визначення поняття «вчений». 

31. Дайте визначення поняття «структура». 

32. Дайте визначення поняття «картографічний метод дослідження». 

Питання до змістовного модуля 2 

Теоретичні питання 
1. Охарактеризуйте принципи реалізації системного підходу у дослідженні. 

2. Охарактеризуйте основні логічні закони. 

3. Охарактеризуйте основні умовиводи, що використовуються у наукових дослідженнях. 

4. Охарактеризуйте правила аргументації. 

5. Охарактеризуйте базові закони логіки. 

6. Охарактеризуйте спеціальні методи, що використовуються у землевпорядних дослідженнях. 

7. Охарактеризуйте основні форми відображення. 

8. Охарактеризуйте етапи розробки теорії. 
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9. Охарактеризуйте принципи діалектико-матеріалістичного світогляду. 

10. Охарактеризуйте назви основних груп законів наукового пізнання. 

11. Охарактеризуйте методи, які відносять до загальних методів наукового пізнання. 

12. Охарактеризуйте методи які слід вважати емпіричними. 

13. Охарактеризуйте методи які слід вважати теоретичними. 

14. Охарактеризуйте методи які використовуються  як на емпіричному, так і на теоретичному рів-

нях наукового дослідження. 

15. Охарактеризуйте переваги експериментального вивчення об’єктів порівняно зі спостережен-

ням. 

16. Охарактеризуйте критерії якості інформації. 

17. Охарактеризуйте види інформації. 

18. Охарактеризуйте форми представлення інформації. 

19. Охарактеризуйте джерела інформації наукових досліджень. 

20. Зазначте правильне співвідношення між сутнісними рисами і релевантною, бібліографічною 

та новою інформацією, що міститься у документі. 

21. Охарактеризуйте сутнісні риси методу спостереження. 

22. Охарактеризуйте сутнісні риси методів вибіркового спостереження. 

23. Охарактеризуйте методи відбору, шляхом застосування котрих отримують вибіркові сукупно-

сті. 

24. Охарактеризуйте сутнісні риси методів групування. 

25. Зазначте завдання, які має вирішувати групування у наукових дослідженнях. 

26. Охарактеризуйте форми (види) простих групувань. 

27. Охарактеризуйте форми (види) складних групувань. 

28. Охарактеризуйте види графіків за змістовним навантаженням. 

29. Охарактеризуйте сутнісні риси табличного методу 

30. Охарактеризуйте сутнісні риси графічного методу 

31. Охарактеризуйте завдання, що вирішуються при економічному аналізі. 

32. Охарактеризуйте групи методів економічного аналізу, що виділяють залежно від мети, глиби-

ни аналізу та об’єкта дослідження. 

33. Охарактеризуйте методи інформаційно-логічного аналізу. 

34. Дайте співвідношення між формулою (математичною моделлю) і такими величинами (показ-

никами) як середня арифметична проста, середня арифметична зважена, середня гармонійна, сере-

дня геометрична. 

35. Дайте визначення величини (показника) «мода». 

36. Дайте визначення величини (показника) «медіана». 

37. Охарактеризуйте методи детермінованого (функціонального) факторного аналізу. 

38. Охарактеризуйте показники, що застосовуються для оцінювання відхилення від середньої ве-

личини. 

39. Охарактеризуйте етапи проведення функціонально-вартісного аналізу. 

40. Охарактеризуйте методи стохастичного (кореляційного) факторного аналізу. 

41. Охарактеризуйте сутнісні риси методів прогнозування. 

42. Охарактеризуйте критерії (ознаки) виділення груп прогнозів, що розробляються на науковій 

основі. 

43. Зазначте принципи прогнозування. 

44. Охарактеризуйте методи прогнозування. 

45. Охарактеризуйте сутнісні риси методів моделювання. 

46. Охарактеризуйте сутнісні риси статичних моделей. 

47. Охарактеризуйте сутнісні риси динамічних моделей. 

48. Охарактеризуйте сутнісні риси аналітичних моделей. 

49. Охарактеризуйте сутнісні риси алгоритмічних моделей. 

50. Охарактеризуйте сутнісні риси моделей з програмним управлінням. 
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51. Зазначте етапи моделювання. 

52. Охарактеризуйте сутнісні риси програмно-цільового методу. 

53. Охарактеризуйте сутнісні риси евристичних методів. 

54. Охарактеризуйте основні евристичні методи. 

55. Охарактеризуйте методи що використовуються для визначення тенденцій та показників дина-

міки. 

56. Охарактеризуйте сутнісні риси балансового методу. 

57. Зазначте методи пошуку, збору і систематизації наукової інформації. 

Питання на знання термінів і понять 
1. Дайте визначення поняття «методологія». 

2. Дайте визначення поняття «метод». 

3. Дайте визначення поняття «закон». 

4. Дайте визначення поняття «закономірність». 

5. Дайте визначення поняття «принцип». 

6. Дайте визначення поняття «теорема». 

7. Дайте визначення поняття «логіка міркування» 

8. Дайте визначення поняття «індукція». 

9. Дайте визначення поняття «дедукція». 

10. Дайте визначення поняття «аргументація».  

11. Дайте визначення поняття «діалектика». 

12. Дайте визначення поняття «діалектичне протиріччя». 

13. Дайте визначення поняття «доказ». 

14. Дайте визначення поняття «евристичні методи». 

15. Дайте визначення поняття «ідеалізація». 

16. Дайте визначення поняття «інновації». 

17. Дайте визначення поняття «інформація». 

18. Дайте визначення поняття «кластер». 

19. Дайте визначення поняття «математична модель». 

20. Дайте визначення поняття «факторний аналіз». 

21. Дайте визначення поняття «абсолютна величина». 

22. Дайте визначення поняття «абсолютний приріст». 

23. Дайте визначення поняття «аналогія». 

24. Дайте визначення поняття «відхилення». 

25. Дайте визначення поняття «вірогідність». 

26. Дайте визначення поняття «план-проспект». 

27. Дайте визначення терміну «поняття». 

28. Дайте визначення поняття «синтез». 

29. Дайте визначення поняття «системний метод». 

30. Дайте визначення поняття «функціональний зв’язок». 

31. Дайте визначення поняття «факторний аналіз». 

32. Дайте визначення поняття «експлікація». 

Питання до контрольного (підсумкового) модуля 

Теоретичні питання складаються із сумісного переліку питань відповідного змі-

сту ЗМ1 і ЗМ2 

Питання на знання термінів і понять складаються із сумісного переліку питань 

відповідного змісту ЗМ1 і ЗМ2 

Питання практичного змісту 
1. Побудуйте структурно-графічну модель організаційної структури науки в Україні. 

2. Побудуйте структурно-графічну модель наукових напрямів досліджень  студентів кафедри. 

3. Побудуйте структурно-графічну модель процесу дослідження в галузі картографії. 
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4. Побудуйте структурно-графічну модель процесу дослідження в галузі геодезії. 

5. Побудуйте структурно-графічну модель процесу дослідження в галузі земельного кадастру. 

6. Побудуйте структурно-графічну модель процесу дослідження в галузі землеустрою 

7. Побудуйте структурно-графічну модель процесу дослідження в галузі грошової оцінки земель. 

8. Побудуйте структурно-графічну модель потенційних джерел інформації при дослідженнях в 

галузі картографії, географії чи землеустрою. 

9. Побудуйте структурно-графічну модель методології картографічного дослідження. 

10. Побудуйте структурно-графічну модель геодезичного дослідження. 

11. Побудуйте структурно-графічну модель дослідження в галузі земельного кадастру. 

12. Для вказаної викладачем тематики наукового дослідження побудуйте структурно-графічну 

модель перспективних для застосування методів дослідження. 

13. Побудуйте структурно-графічну модель системи землеустрою, як об’єкту дослідження. 

14. Побудуйте структурно-графічну модель картографічного забезпечення системи землеустрою, 

як предмету дослідження. 

15. Побудуйте структурно-графічну модель геодезичного забезпечення системи землеустрою, як 

предмету дослідження. 

16. Побудуйте структурно-графічну модель методів дослідження. 

17. За вказаною викладачем науковою тематикою в галузі геодезії, картографії чи землеустрою 

складіть план-структуру курсової роботи. 

18. Складіть бібліографічний опис 10 джерел інформації вказаних викладачем. 

19. Опишіть структуру проектованої наукової статті згідно вказаної викладачем наукової темати-

ки. 

20. Напишіть анотацію до вказаної викладачем статті. 
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ  

ЗА ШКАЛОЮ ECTS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний 

контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумко-

вий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.  

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протя-

гом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 

30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).  

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. 

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи дано-

го модуля. Максимальна кількість балів складає: за І модуль – 35; ІІ модуль – 35 балів. 

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та ви-

конав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кі-

лькість балів, як підсумкову оцінку, або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за да-

ною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до скла-

дання іспиту.  

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми 

балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. 

Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), 

виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, 

участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 

балів, може отримати оцінку за іспит автоматично. 

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення 

оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця: 

Рейтингова оцінка 

з дисципліни 

Оцінювання в 

системі ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

Залік за національ-

ною шкалою 

90 - 100 А 5 (відмінно) Зараховано 

82-89 В 4 (добре)  

75-81 С 4 (добре)  

69-74 D 3 (задовільно)  

60-68 Е 3 (задовільно)  

35 - 59 FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного  

складання 

Не зараховано 

1 - 34 F 
2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним курсом 
 

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах ака-

демічних груп проводиться за такими видами роботи студента: 

1. підготовка рефератів; 

2. тестування; 

3. письмове визначення основних понять; 

4. самостійні роботи; 

5. практичні роботи; 

6. створення структурно-графічних моделей. 

Для здійснення контролю знань студентів викладач веде особистий журнал, де вказуються 

оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповню-

ються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі та у деканаті. 
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