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Висновки  

експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками 

первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 

зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій»), галузь знань 0801 «Геодезія та землеустрій» (19 

«Архітектура та будівництво») у Політехнічному технікумі 

Конотопського інституту Сумського державного університету. 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 
2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 1124 від 31.10.2011, № 801 від 15.08.2012, № 692 від 18.09.2013 та згідно 
наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2017р. № 1155-А «Про 
проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія Міністерства 
освіти і науки України у складі: 

Голови комісії – Терещука Олексія Івановича, кандидата технічних 
наук, доцента, декана інженерно-будівельного факультету Чернігівського 
національного технологічного університету; 

Члена комісії – Сидорка Віктора Петровича, заступника директора з 
навчальної роботи Відокремленого підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології та 
природних ресурсів», члена циклової комісії спеціальності 
«Землевпорядкування», викладача вищої категорії, викладача-методиста у 
період з 22 червня по 24 червня 2017 року розглянула подані матеріали та 
провела перевірку діяльності Політехнічного технікуму Конотопського 
інституту Сумського державного університету щодо підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю  

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»)  за 
галуззю знань 0801 «Геодезія та землеустрій» (19 «Архітектура та 
будівництво»). 

У процесі перевірки: 
– було залучено і вивчено матеріали самоаналізу відповідності 

показників діяльності Політехнічного технікуму Конотопського інституту 
Сумського державного університету з підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.08010102 
«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»)  за галуззю знань 
0801 «Геодезія та землеустрій» (19 «Архітектура та будівництво») 
нормативним вимогам ліцензування; 

– вибірково перевірено нормативно-правові документи, які 

підтверджують правовий статус технікуму та випускової циклової комісії, 
наявність відповідних ліцензій, сертифікатів про акредитацію та рівень 
акредитації; 

– вивчено відповідність нормативних вимог до фактичного стану 
навчальних приміщень, лабораторій, комп’ютерних класів, кабінетів; 
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– проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу, організації навчальної, методичної, виховної та 

профорієнтаційної роботи; 

– проаналізовано стан кадрового забезпечення; 

– проаналізовано якість підготовки молодших спеціалістів; 

– проведено наради та співбесіди з викладачами, працівниками 

Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного 

університету тощо. 

На підставі вивчення навчально-методичного, інформаційного, 

матеріально-технічного, кадрового забезпечення підготовки фахівців 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій»),  якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» експертна комісія встановила таке: 

 

1. Загальна характеристика Політехнічного технікуму 

Конотопського інституту Сумського державного університету 

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського 

державного університету є структурним підрозділом Конотопського 

інституту СумДУ (КІСумДУ), а КІСумДУ – Сумського державного 

університету. 

Політехнічний технікум сьогодні – це ВНЗ І рівня акредитації, що 

здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 

 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (192 

«Будівництво та цивільна інженерія»); 

 5.06010108 «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних 

колій» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»); 

 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних 

доріг та аеродромів» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»); 

 5.03060101«Організація виробництва» (073 «Менеджмент»); 

 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (123 

«Комп’ютерна інженерія»);  

 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях» (133 «Галузеве машинобудування»); 

 5.05080202 «Виробництво електронних та електричних засобів 

автоматизації» (171 «Електроніка»); 

 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»).   

Контингент студентів станом на 01.09.2016 р. становив 839 осіб (на 

денному та заочному відділеннях). Навчально-виховний процес у технікумі 

здійснюється висококваліфікованими фахівцями, зі значним досвідом роботи 

та яскравим педагогічним талантом, котрі своєю щоденною плідною працею 

примножують досягнення закладу. Серед них: 79.4% – педагоги вищої та 

І категорії, чотири – Відмінники освіти України.  

У 2001 році на базі Конотопського політехнічного технікуму було 

створено Конотопський інститут Сумського державного університету (наказ 
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Міністерства освіти і науки України № 422 від 08.06.2001 року) як 

структурний підрозділ Сумського державного університету. Директор 

Конотопського інституту Сумського державного університету, Бібик Віталій 

Володимирович, закінчив Сумський державний педагогічний інститут 

ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізика та математика», кандидат 

фізико-математичних наук, доцент.  

Нині до складу інституту входять два технікуми – Політехнічний та 

Індустріально-педагогічний.  

Із 2007 року Політехнічний технікум КІСумДУ очолює Тетяна 

Вікторівна Гребеник – доцент кафедри економіки і управління, кандидат 

педагогічних наук, яка закінчила Сумський державний педагогічний інститут 

ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Математика та фізика» та за 

спеціальністю «Управління навчальним закладом». 

У закладі створені всі умови для розвитку студента як гармонійної 

особистості: діють предметні гуртки, колективи художньої самодіяльності, 

спортивні секції, команда КВК, видається власна газета «Сучасник», є 

можливість проявити себе через діяльність студентського самоврядування та 

волонтерську роботу. Студенти технікуму гідно представляють навчальний 

заклад у спортивних змаганнях, олімпіадах і конкурсах наукового й творчого 

спрямування, культурно-мистецьких фестивалях. 

Авторитет технікуму сьогодні ґрунтується на органічному поєднанні 

кращих традицій та бажанні відповідати вимогам часу. За всі роки існування 

склалася розвинена інфраструктура – це навчальні корпуси та гуртожитки, 

бібліотека, яка налічує більше 70 тис. примірників підручників і періодики; 

спортивна, актова зали; молодіжний центр; 6 комп’ютерних класів, власні 

автоматичні телефонні станції, розвинена локальна комп’ютерна мережа. 

Створений сайт Політехнічного технікуму, забезпечено безпровідний доступ 

до Інтернету, обладнані автоматизовані робочі місця в читальній залі 

бібліотеки, створено електронну методичну бібліотеку. 

Політехнічний технікум КІСумДУ має на своєму балансі 4 навчально-

лабораторних корпуси, 2 гуртожитки. Загальна площа, що використовується, 

становить 21886 м2. Площа приміщень для занять студентів становить 

11800 м2. Загальна площа на одного студента денної форми навчання 

становить 31,3 м2/студ., на одного студента по приведеному контингенту – 

28,8 м2/студ., а на одну одиницю ліцензованого обсягу – 61,6 м2/студ. 

Навчальна площа на одного студента денної форми навчання становить 

16,9 м2/студ., на одного студента по приведеному контингенту – 

15,5 м2/студ., а на одну одиницю приведеного ліцензованого обсягу – 

33,2 м2/студ. (при нормативних показниках ДБН В.2.2-3-97 залежно від 

призначення навчального приміщення від 2,4 до 6,0 м2 на одного студента).  

Для підготовки студентів активно використовується матеріальна база 

підприємств, установ та організацій, що дозволяє посилити теоретичну 

підготовку та поглибити практичні навички студентів, а також більш повно 

враховувати потреби роботодавців у підготовці фахівців. До участі 

у навчальному процесі залучаються провідні фахівці підприємств. 
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Повна назва і адреса технікуму: Політехнічний технікум 

Конотопського інституту Сумського державного університету (ПТ 

КІСумДУ); 41612, м. Конотоп Сумської області, вулиця Садова, 39; телефон: 

(05447) 25165, факс: (05447) 25171; e-mail: politech@konotop.org. 

Технікум функціонує на підставі: 
1. Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2001 року 

№ 647 «Про реорганізацію Конотопського політехнічного технікуму». 
2. Статуту Сумського державного університету, прийнятого 

конференцією трудового колективу від 28.01.2015 pоку, затвердженого та 
зареєстрованого Міністерством освіти і науки України 24.06.2015 року 
№ 16321050030000896. 

3. Положення про Політехнічний технікум Конотопського інституту 
Сумського державного університету, розглянутого та ухваленого на 
засіданні Вченої Ради університету 11.01.2007 року, протокол № 6; наказу 
Сумського державного університету № 1059-I від 26.12.2013 року «Про 
зміни до Положення про Політехнічний технікум Конотопського інституту 
Сумського державного університету».  

4. Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) серії АА № 816133 від 31.01.2013 року (для ПТ 
КІСумДУ). 

Технікум провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої 
Міністерством освіти і науки України Сумському державному університету 
на право надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з 
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого 
спеціаліста. Політехнічний технікум КІСумДУ як навчальний заклад 
першого рівня акредитації нині здійснює підготовку за денною та заочною 
формами навчання на основі повної та базової загальної середньої освіти. 

Технікум здійснює підготовку фахівців за спеціальностями відповідно 
таблиці 1.1. Всі спеціальності акредитовані та ліцензовані. 
Таблиця 1.1 – Перелік ліцензованих спеціальностей у Політехнічному 

технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст 
 

Шифр і 

назва 

галузі 

знань 

Шифр і назва 

спеціальності 

Етапи акредитації 

Документ про ліцензування (акредитацію)  

Доку-

мент  
Серія  Номер  

Дата  

видачі 

документу  

Термін дії 

документу  

1 2 3 4 5 6 7 

0306 

Менеджмент і 

адміністрування 

(07 Управління та 

адміністрування) 

5.03060101 

Організація 

виробництва 

(073 Менеджмент) 

сертифікат 

про  

акреди-

тацію 

НД-І 1981693 17.03.2017 р. 01.07.2027 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 

0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

(12 Інформаційні 

технології) 

5.05010201 

Обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж 

(123 Комп’ютерна 

інженерія) 

сертифікат 

про  

акреди-

тацію 

НД-І 1975863 10.06.2015 р. 01.07.2025 р. 

0505 

Машинобудування 

та 

матеріалообробка 

(13 Механічна 

інженерія) 

5.05050302 

Технологія обробки 

матеріалів на 

верстатах і 

автоматичних лініях 

(133 Галузеве 

машинобудування) 

сертифікат 

про  

акреди-

тацію 

НД-І 1972121 02.09.2014 р. 01.07.2019 р. 

0508 

Електроніка 

(17 Електроніка та 

телекомунікації) 

5.05080202 

Виробництво 

електронних та 

електричних засобів 

автоматизації 

(171 Електроніка) 

сертифікат 

про  

акреди-

тацію 

НД-І 1972122 02.09.2014 р. 01.07.2019 р. 

0601 

Будівництво та 

архітектура 

(19 Архітектура та 

будівництво) 

5.06010101 

Будівництво та 

експлуатація 

будівель і споруд 

(192 Будівництво та 

цивільна інженерія) 

сертифікат 

про  

акреди-

тацію 

НД-І 1972123 02.09.2014 р. 01.07.2019 р. 

5.06010108 

Будівництво, 

обслуговування і 

ремонт залізничних 

колій 

(192 Будівництво та 

цивільна інженерія) 

сертифікат 

про  

акреди-

тацію 

НД-І 1972124 02.09.2014 р. 01.07.2019 р. 

5.06010109 

Будівництво, 

експлуатація і 

ремонт 

автомобільних доріг 

і аеродромів 

(192 Будівництво та 

цивільна інженерія) 

сертифікат 

про  

акреди-

тацію 

НД-І 1972125 02.09.2014 р. 01.07.2019 р. 

0801 

Геодезія та 

землеустрій 

(19 Архітектура та 

будівництво) 

5.08010102 

Землевпорядкування 

(193 Геодезія та 

землеустрій) 

первинна 

акреди-

тація 

- - - 

Термін дії 

ліцензії  

01.07.2017 р. 

 

 

Загальний ліцензований обсяг прийому складає 255 осіб за денною 

формою навчання і 100 осіб за заочною формою навчання. 
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Освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, технікум проводить за 

денною та заочною формами навчання на базі повної загальної середньої 

освіти та базової загальної середньої освіти. 

Контингент студентів у технікумі на 01.06.2017 р. складає 759 

студентів, з них 695 за денною формою навчання та 64 – за заочною. 

За спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій») навчається всього 50 студентів за денною формою навчання та 

0 студентів за заочною формою навчання. Ліцензований обсяг – 25 студентів 

за денною формою навчання та 0 студентів за заочною формою навчання.  

Юридична адреса технікуму: 41600, м. Конотоп, вул. Садова, 39, 

тел. (05447) 2-51-65, 2-51-71. 

Директор технікуму – Гребеник Тетяна Вікторівна. 

Висновок:  

Подана на акредитаційну експертизу документація, що визначає 

організаційно-правовий статус Політехнічного технікуму Конотопського 

інституту Сумського державного університету, рівень його акредитації на 

право здійснювати освітню діяльність з підготовки фахівців за 

спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій»), є достовірною, повною за обсягом та відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

2. Формування контингенту студентів 

Циклова комісія спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 

«Геодезія та землеустрій») постійно проводить моніторинг потреби у 

молодших спеціалістах техніках-землевпорядниках на підприємствах, 

установах і організаціях м. Конотоп Сумської області та регіону. 

Прийом до технікуму здійснюється у відповідності з Правилами 

прийому, затвердженими ректором Сумського державного університету, 

згідно з наказами Міністерства освіти і науки України: № 1244 від 

05.11.2012 р., № 1510 від 29.10.2013 р., №5 від 28.11.2014 р.; затвердженими 

директором Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ, 

згідно з наказами Міністерства освіти і науки України: № 1172 від 

15.10.2014 р., № 1085 від 15.10.2015 р. 

Підготовка абітурієнтів для вступу до технікуму здійснюється на 

підготовчих курсах, що діють відповідно до ліцензії Сумського державного 

університету для Політехнічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету.  

Профорієнтаційна робота в закладі здійснюється в рамках масштабного 
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проекту «Імідж освіта», який об’єднує різні форми профорієнтаційної 

роботи. Підготовку до вступу в ПТ КІСумДУ координує відділ довузівської 

підготовки. У технікумі протягом останніх 5 років працюють ліцензовані 6-

місячні та 4-місячні підготовчі курси з математики та української мови за 160 

годинною програмою. На курсах щорічно навчається до 200 осіб.  

Під час роботи підготовчих курсів працівники закладу організовують 

знайомство абітурієнтів з матеріально-технічною базою технікуму, 

допомагають у виборі спеціальності тощо. Адміністрація та викладачі 

систематично ведуть профорієнтаційну роботу в школах міста, району та 

області, розповідають про технікум, його спеціальності, умови прийому та ін. 

День відкритих дверей у технікумі традиційно проводиться 4 рази на рік. 

З метою презентації спеціальностей технікуму та залучення 

абітурієнтів до навчального закладу проводяться як профорієнтаційні заходи, 

так і акції соціального спрямування. Традиційними стали щорічні змагання з 

різних видів спорту серед учнів шкіл міста, що проводяться в технікумі.  

Розміщуються оголошення в газетах міста, району та області, в 

соціальних мережах, а також ведуться трансляції профорієнтаційного 

спрямування на радіо та телебаченні (на студіях «КСТ» та «Контакт», 

«Пульсар», «Телеком-Сервіс»), які транслюються в Сумській та Чернігівській 

областях. Функціонує сайт Політехнічного технікуму Конотопського 

інституту Сумського державного університету, в закладі випускається газета 

«Сучасник». 

Зарахування на І курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» здійснюється на основі базової загальної середньої освіти за 

результатами вступних випробувань. Конкурсний бал обчислюється як сума 

балів вступних іспитів, середнього бала документа про базову загальну 

середню освіту та додаткових балів у випадках, передбачених Правилами 

прийому до ПТ КІСумДУ.  

Зарахування на вакантні місця ІІ курсу денної форми навчання 

здійснюється на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР 

«кваліфікований робітник».  

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого 

спеціаліста», конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів 

сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів), середнього бала 

документа про повну загальну середню освіту. 

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими 

термінами підготовки молодшого спеціаліста, які здобули ОКР 

«кваліфікований робітник» і вступають на навчання на споріднену 

спеціальність, конкурсний бал формується як сума балів вступного фахового 

тестування, середнього бала документа про повну загальну середню освіту та  
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середнього бала диплома кваліфікованого робітника. 

Висновок:  

Експертна комісія підтверджує системну роботу колективу 

технікуму з формування контингенту студентів. Наявний план проведення 

профорієнтаційної роботи, яким передбачено застосування різних форм 

роботи із залучення на навчання випускників шкіл регіону. Зауважень з 

приводу оформлення журналів реєстрації заяв вступників та іншої 

документації приймальної комісії з боку експертної комісії немає. 

Значну увагу формуванню контингенту студентів за спеціальністю 

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» приділяють викладачі 

циклової комісії даної спеціальності і колектив в цілому. 

 

 

 

3. Динаміка змін контингенту студентів 

Контингент студентів, які навчаються на спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») у Політехнічному 

технікумі КІСумДУ несуттєво змінюється в межах ліцензованого обсягу.  

Контингент студентів, що навчаються на місцях державного 

замовлення є відносно сталим. Причинами змін контингенту серед студентів, 

що навчаються на місцях, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних 

осіб, є відрахування з різних причин та поновлення на навчання студентів, 

перехід студентів до інших навчальних закладів і, навпаки, перехід до 

Політехнічного технікуму КІСумДУ студентів з інших навчальних закладів. 

Прийом студентів на спеціальність 5.08010102 «Землевпорядкування» 

(193 «Геодезія та землеустрій»)  проводиться на перший курс на базі базової 

середньої освіти, на другий курс проводиться добір студентів на базі повної 

середньої освіти, тому є розбіжність в кількості студентів по роках і по 

курсах. 

Динаміка змін контингенту студентів по курсах навчання за останні 

чотири роки наведена у таблиці 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Голова експертної комісії     О.І. Терещук 

 

 
 



9 

 

 

 

 
Таблиця 3.1 - Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання за галуззю знань 19 Архітектура 
та будівництво, спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») у 
Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету 
 

 

№ 

з/п 

Назва показника Роки 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

курси курси курси курси 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Всього студентів на спеціальності 10 - - - 9 10 - - 11 10 9 - 20 12 10 9 

2 
Всього студентів у ВНЗ на 01.10 відповідного 

року 

192 190 214 197 178 203 198 220 176 178 191 164 198 189 175 183 

3 

Кількість студентів, яких відраховано (всього)  

в т.ч.: 

          1 

 

    

 

 

   - за невиконання навчального плану            1      

   - за грубі порушення дисципліни                  

   - у зв'язку з переведенням до інших ВНЗ                  

   - інші причини                 

4 

Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси (всього) 

 в т.ч.:  

     2 

 

 

   1 

 

 

   4 

 

 

  

   - переведених з інших ВНЗ                  

   - поновлених на навчання      2    1    4   
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4. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчально-

виховного процесу спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 

«Геодезія та землеустрій») у Політехнічному технікумі Конотопського 

інституту Сумського державного університету 

У технікумі діє система планування роботи усіх підрозділів: плани 

навчально-виробничої роботи, навчально-виховної роботи, плани роботи 

господарської частини, гуртожитків, кабінетів, лабораторій, циклових 

комісій на рік з розбивкою по місяцях для здійснення якісного контролю 

виконання планів роботи усіх підрозділів. Стратегію розвитку навчального 

закладу у світлі вимог Закону України «Про освіту» на перспективу та 

основні завдання на рік формує постійно діюча у технікумі під керівництвом 

директора педагогічна рада, до складу якої входять всі викладачі. 

Педагогічна рада працює за окремим планом, який формується 

адміністрацією технікуму та обговорюється на засіданнях циклових комісій і 

затверджується на засіданні педагогічної ради до 31 серпня кожного року. 

Контроль за виконанням річного плану роботи закладу здійснюється 

керівниками підрозділів та аналізується на адміністративних нарадах. 

У закладі систематично здійснюється контроль відвідування занять 

студентами (старости груп ведуть рапорти відвідування занять студентами). 

Дане питання знаходиться на контролі безпосередньо у завідувача 

відділення. 

У технікумі здійснюється поточний (щомісячна атестація, тематичний 

контроль), семестровий, підсумковий та директорський контроль успішності 

студентів. 

Контроль виконання навчальних планів спеціальностей та навчальних 

програм дисциплін здійснює навчальна частина та завідувачі відділень. 

Навчальні журнали щомісячно перевіряються завідувачами відділень та 

заступником директора з навчальної роботи. Викладачі технікуму при 

плануванні роботи вільні у виборі типу, виду занять, форм і методів навчання 

студентів у межах затвердженої в технікумі структури навчальної роботи.  

У технікумі працює методична рада під керівництвом заступника 

директора технікуму з навчальної роботи в складі 14 осіб. До складу 

методичної ради входять: методист технікуму, заступники директора, 

завідувачі відділень спеціальностей, голови циклових комісій. Методична 

рада працює за окремим планом, де розглядаються основні питання 

методичного забезпечення навчального процесу. 

Цикловою комісією спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 

(193 «Геодезія та землеустрій») під керівництвом заступника директора 

технікуму з навчальної роботи розроблено варіативні складові освітньо-

кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, засоби 

діагностики якості вищої освіти.  

Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 

0801 «Геодезія та землеустрій» (19 «Архітектура та будівництво»)  зі 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій») складений технікумом за типовою формою, затвердженою   
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Міністерством освіти і науки України відповідно до «Освітньо-професійної 

програми підготовки молодшого спеціаліста» та «Освітньо-кваліфікаційної 

характеристики молодшого спеціаліста», і відповідає за сукупністю вимог 

обов’язковому змісту та рівню підготовки. 

Навчальним планом для спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») передбачено 

викладання двох блоків навчальних дисциплін: нормативних та вибіркових. 

Перелік нормативних дисциплін спеціальності відповідає Галузевому 

стандарту вищої освіти. Перелік вибіркових дисциплін спеціальності 

визначається Політехнічним технікумом КІСумДУ, враховуючи потребу 

підприємств та організацій регіону у молодших спеціалістах цієї 

спеціальності. 

Навчальний план включає цикли навчальних дисциплін, у тому числі: 

– цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; 

– цикл математичної, природничо-наукової підготовки; 

– цикл професійної та практичної підготовки. 

На основі навчального плану і навчальних програм розроблені робочі 

програми навчальних дисциплін, які відповідають освітньо-професійній 

програмі, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та вимогам Міністерства 

освіти і науки України.  

Робочі програми навчальних дисциплін затверджуються заступником 

директора з навчальної роботи. Програма містить виклад конкретного змісту 

навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми вивчення, 

визначає форми й засоби поточного й підсумкового контролю. 

Навчальним планом передбачається виконання курсової роботи з 

дисципліни «Економіка, організація і планування сільськогосподарського 

виробництва» та курсового проекту з дисципліни «Землевпорядне 

проектування». Наявні методичні розробки з виконання курсової роботи та 

курсового проекту. 

Студенти, які навчаються за спеціальністю 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»), мають можливість 

користуватися засобами обчислювальної техніки, мають доступ до мережі 

«Інтернет», електронної бібліотеки та бібліотеки базового ВНЗ. Також 

студенти отримують консультації викладачів з усіх дисциплін у відповідності 

з наявними графіками консультацій.  

Якість навчання студентів контролюється шляхом виконання та 

перевірки поточних аудиторних контрольних і самостійних робіт, 

індивідуальних домашніх завдань, захисту курсових робіт та проектів, 

виконання домашніх завдань, семестрових атестаційних заходів, а також 

перевірки залишкових знань з раніше вивчених дисциплін під час проведення 

контрольних зрізів рівня підготовки (директорський контроль). Якість 

підготовки молодших спеціалістів оцінюється за результатами державної 

атестації у вигляді захисту дипломного проекту. 

Викладачами технікуму розроблені навчально-методичні матеріали 

дисциплін: конспекти лекцій, навчально-методичні вказівки та інструктивно- 
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методичні матеріали для проведення практичних, лабораторних та інших 

видів занять, передбачених навчальним планом, навчально-методичні 

посібники, вказівки, роздаткові матеріали тощо для забезпечення виконання 

студентами всіх видів індивідуальних завдань, передбачених робочою 

програмою з дисципліни, методичні рекомендації для організації самостійної 

роботи студентів з навчальної дисципліни, матеріали для підсумкового та 

поточного контролю знань студентів та критерії оцінювання, тематика 

курсових робіт і проектів та методичні рекомендації з їх виконання. 

З усіх дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки, 

математичної та природничо-наукової підготовки, професійної та практичної 

підготовки розроблені пакети комплексних контрольних робіт для перевірки 

знань і умінь студентів. Ці пакети контрольних завдань погоджені з 

відповідними цикловими комісіями і затверджені директором технікуму. 

Забезпечення навчального процесу навчально-методичною 

літературою відповідає нормативним вимогам. У наявності є основні 

підручники або навчальні посібники, якими забезпечені студенти із 

розрахунку 1 примірник на трьох і менше студентів денної форми навчання, 

які одночасно вивчають дисципліну. Частину навчально-методичної 

літератури складають навчальні посібники та підручники з грифом МОН. З 

усіх дисциплін силами викладачів розроблені конспекти лекцій. 

Функціонує банк електронних видань методичних розробок. Рівень 

забезпеченості навчальною, навчально-методичною, довідковою літературою 

з дисциплін, які входять до навчального плану підготовки фахівців зі 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій»), відповідає акредитаційним вимогам. Тематика курсових робіт 

орієнтована на вирішення практичних проблем. 
У технікумі постійно впроваджуються комп’ютерні технології 

навчання та інформаційного забезпечення з використанням локальних та 
глобальних комп’ютерних мереж у навчальному процесі, в тому числі 
дистанційного навчання.  

Концепція практичної підготовки студентів спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»)  у Політехнічному 

технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету 

базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти 

України від 8 квітня 1993 р. № 93 та на наскрізній програмі практики, яка 

включає проведення навчальних практик: 

 - грунтознавство – в 4 семестрі, терміном 1 тиждень, загальним обсягом 

54 години, 

- основи сільськогосподарського  виробництва - в 4 семестрі, терміном 1 

тиждень, загальним обсягом 54 години, 

- теодолітна зйомка - в 4 семестрі, терміном 3 тижні, загальним обсягом 

162 години, 

- нівелювання - в 4 семестрі, терміном 2 тижні, загальним обсягом 108 

годин, 
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- тахеометрична зйомка – в 4 семестрі, терміном 2 тижні, загальним 

обсягом 108 годин, 

- мензульна зйомка – в 5 семестрі, терміном 2 тижні, загальним обсягом 

60 годин,  

- набуття робітничої професії – в 5 семестрі, терміном 1 тиждень, 

загальним обсягом 30 годин, 

- комп’ютерна практика – в 6 семестрі, терміном 2 тижні, загальним 

обсягом 60 годин, 

- землевпорядна практика – в 6 семестрі, терміном 1 тиждень, загальним 

обсягом 30 годин, 

- фотограмметрія – в 6 семестрі, терміном 1 тиждень, загальним обсягом 

30 годин, 

- електронна тахеометрія – в 6 семестрі, терміном 1 тиждень, загальним 

обсягом 30 годин, 

- вирішення ситуаційних задач – в 8 семестрі, терміном 1 тиждень, 

загальним обсягом 54 години. 

           У наявності є програми практик, завдання для проходження практики. 

Технологічна практика проводиться на 4 курсі у сьомому семестрі 

протягом 5 тижнів - 270 годин на базі  землевпорядних організацій                

м. Конотоп, Сумської області та регіону. В наявності є програма практики, 

завдання, методичні вказівки для проходження практики. 

Переддипломна практика проводиться після повного завершення 

теоретичного навчання на 4 курсі у восьмому семестрі протягом 3 тижнів – 

162 годин на базі  землевпорядних організацій  м. Конотоп, Сумської області 

та регіону.  

Наявні всі документи проходження усіх видів практик, які проводяться 

у відповідності до програм. За необхідності коригування програм 

здійснюється спільно керівниками практики від технікуму і базового 

підприємства. 

Студент-практикант виконує роботу як позаштатний працівник певного 

підрозділу. У випадку наявної можливості займає штатну посаду. 

За результатами практики після захисту звітів випускова циклова 

комісія проводить конференції, на яких студенти мають змогу висловити свої 

зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації і проведення практики. 

На базі практики студенту-практиканту призначається керівник 

практики з числа кваліфікованих працівників. Проходження практики 

студентом контролюється керівниками практики від бази практики та 

циклової комісії.  

Практикант веде щоденник, в якому коротко описує зміст виконаної 

роботи. Виконання завдань кожного розділу практики контролюється 

керівником практики від бази практики.  

Після закінчення практики керівник від бази практики виставляє в 

характеристиці студенту загальну оцінку за чотирибальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує рівень 

знань    та    навичок,   отриманих   студентом під час проходження практики, 
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сумлінність виконання програми практики. 

Практикант складає звіт про практику, в якому висвітлює виконану 

роботу.  

Результати практики студента оцінюються під час захисту ним звіту з 

практики перед комісією, яка призначається заступником директора з 

навчальної роботи. Захист звіту про практику оцінюється диференційованою 

оцінкою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Оцінка захисту 

студентом звіту про практику заноситься до екзаменаційної відомості та 

виставляється в заліковій книжці.  

У таблиці 4.1. подана конкретна інформація про регламент організації 

всіх видів практик, наявність програм і баз для проведення практик. 

Таблиця 4.1 – Інформація про бази практик студентів спеціальності 

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») у 

Політехнічному технікумі КІСумДУ 

Найменування 

практики 

Семестр,  

в якому 

передба-

чена 

практика 

Трива-

лість 

прак-

тики 

(тижнів) 

Інформація 

про 

наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-”) 

Найменування  

бази для  

проходження 

практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження 

практик  

(дата, номер,  

строк дії) 

Навчальні 

практики: 

     

 

Грунтознавство  4 1 + 

Полігон, 

аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Основи сільсько 

господарського 

виробництва   

4 1 + 

Полігон, 

аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Теодолітна 

зйомка 
4 3 + 

Полігон, 

аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Нівелювання 4 2 + 

Полігон, 

аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Мензульна 

зйомка 
5 2 + 

Полігон, 

аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Набуття 

робітничої 

професії 

5 1 + 
Комп’ютерний 

клас 

Немає потреби 
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Найменування 

практики 

Семестр,  

в якому 

передба-

чена 

практика 

Трива-

лість 

прак-

тики 

(тижнів) 

Інформація 

про 

наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-”) 

Найменування  

бази для  

проходження 

практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження 

практик  

(дата, номер,  

строк дії) 

Комп’ютерна 

практика 
6 2 + 

Комп’ютерний 

клас 

Немає потреби 

Землевпорядна 

практика 
6 1 + 

Полігон, 

аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Фотограмметрія 6 1 + 

Полігон, 

аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Електронна 

тахеометрія 
6 1 + 

Полігон, 

аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Вирішення 

ситуаційних 

задач 

8 1 + 

Аудиторія 

навчального 

закладу 

Немає потреби 

Технологічна 

практика 
      7 5 + 

Відділ 

Держгеокадастру 

у Путивльському 

районі Сумської 

області (Сумська 

обл., м. Путивль) 

Угода № 8/1 від 

30.05.2016 року 

 (1 рік ) 

ПП«Меридіан-

С»(Сумська обл., 

м. Конотоп ) 

Угода № 8/2 від 

01.06.2016 року 

 (1 рік ) 

Відділ 

Держгеокадастру 

у Сосницькому 

районі 

Чернігівської 

області 

(Чернігівська 

обл., смт. Сосниця) 

Угода № 8/4 від 

24.06.2016 року 

 (1 рік ) 

ТОВ «Земля-

консалтинг» 

(Сумська обл.,  

м. Конотоп ) 

Угода № 8/5 від 

29.08.2016 року 

 (1 рік ) 

ДП «Центр 

Державного 

земельного 

кадастру» 

(Сумська обл., 

 м. Конотоп ) 

Угода № 8/6 від 

29.08.2016 року (1 

рік ) 
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Найменування 

практики 

Семестр,  

в якому 

передба-

чена 

практика 

Трива-

лість 

прак-

тики 

(тижнів) 

Інформація 

про 

наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-”) 

Найменування  

бази для  

проходження 

практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження 

практик  

(дата, номер,  

строк дії) 

Переддипломна 

практика 
8 3 + 

Відділ 

Держгеокадастр у 

Путивльському 

районі Сумської 

області (Сумська 

обл., м. Путивль) 

Угода № 8/3 від 

20.03.2017 

року  

(1 рік ) 

ПП «Меридіан-

С»(Сумська обл., 

м. Конотоп ) 

Угода № 8/2 від 

15.03.2017 року  

(1 рік ) 

Відділ 

Держгеокадастру 

у Сосницькому 

районі 

Чернігівської 

області 

(Чернігівська 

обл.,  

смт. Сосниця) 

Угода № 8/4 від 

19.04.2017 

(1 рік ) 

ДП «Центр 

Державного 

земельного 

кадастру» 

(Сумська обл., 

 м. Конотоп ) 

Угода № 8/1 від 

15.03.2017 року 

 (1 рік ) 

   

  

Підсумковим контролем знань студентів є державна атестація. 

Державна атестація студентів здійснюється Екзаменаційною комісією, склад 

якої затверджується наказом директора технікуму. Державна атестація на 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій») проводиться у формі захисту дипломних проектів. 

Висновок:  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що навчально-

методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу відповідає 

вимогам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія 

та землеустрій»). 
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5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського 

державного університету є структурним підрозділом Конотопського 

інституту Сумського державного університету (згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України № 647 від 19.09.2001 р.). 

Ректор університету – кандидат технічних наук, професор Васильєв 

Анатолій Васильович. 

Директор Конотопського інституту Сумського державного 

університету – доцент, кандидат фізико-математичних наук Бібик Віталій 

Володимирович. 

Директор технікуму – доцент, кандидат педагогічних наук, викладач 

вищої категорії Гребеник Тетяна Вікторівна. 

Кадровий потенціал Політехнічного технікуму Конотопського 

інституту Сумського державного університету дозволяє проводити 

підготовку фахівців на достатньо високому рівні.  

У технікумі працюють 73 штатні викладачі (у тому числі 36 викладачів 

має вищу категорію – 49,3%), 3 майстри виробничого навчання. 

Із 73 штатних викладачів 4 – мають звання «Відмінник освіти 

України», 5 – викладач-методист, 2 – старший викладач. Навчається в 

аспірантурі 8 осіб, в якості здобувачів – 4 особи. 

Навчальний процес у технікумі забезпечують 13 циклових комісій, 8 з 

них – випускові. 

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» зі спеціальності здійснює відповідна циклова комісія 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»). Голова випускової 

циклової комісії спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 

«Геодезія та землеустрій»)  – Заболотня Тамара Миколаївна. Обіймає цю 

посаду з 01.09.2016 року. Освіта – вища, закінчила Білоруську 

сільськогосподарську академію, 1992 рік, за спеціальністю 

«Землевпорядкування», кваліфікація – інженер-землевпорядник (диплом з 

відзнакою), свідоцтво про визнання диплому в Україні від  20.04.2016 року       

№ N-711-16. 

Штатний викладацький склад циклової комісії становить 3 викладачі, з 

них: вищої категорії – 1 викладач (33,3%), першої категорії – 1 викладач 

(33,3%).  

Навчальний процес на спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 

(193 «Геодезія та землеустрій») забезпечують 25 викладачів. 

Регулярно та своєчасно проводиться підвищення кваліфікації 

викладачів у відповідності до складених та затверджених планів. За останні 

п’ять років усі викладачі даної спеціальності пройшли курсову підготовку та 

стажування, що підтверджено відповідними посвідченнями. У відповідності 

до нормативних вимог, щороку у закладі проходить атестація педагогічних 

працівників. 

Система підвищення кваліфікації, яка реалізується в технікумі, 

забезпечує безперервний ріст науково-педагогічної кваліфікації викладачів і  
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відповідає сучасним вимогам.  

Базова освіта всіх викладачів відповідає профілю дисциплін, які вони 

викладають. Кількість лекційний годин на рік не перевищує 250. Частка 

педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години 

дисциплін кожного циклу, складає у середньому 54,8%. 

Планування навчального часу викладачів здійснюється у відповідності 

до нормативних вимог. Обсяг навчального навантаження на рік 

обговорюється на засіданні циклових комісій. Розподіл педагогічного 

навантаження проводиться у відповідності до педагогічної кваліфікації і 

досвіду роботи викладачів.  

Наявний кадровий потенціал Політехнічного технікуму Конотопського 

інституту Сумського державного університету дозволяє забезпечити 

викладання усіх дисциплін спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 

(193 «Геодезія та землеустрій»). 

Висновок: 

Аналіз кадрового забезпечення спеціальності свідчить, що штатна 

чисельність та структура викладацького складу відповідають заявленому 

акредитаційному рівню щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.08010102 «Земле-

впорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»). 

 

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») у Політехнічному 

технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету є 

достатнім у відповідності до вимог. Перевірка матеріально-технічної бази 

технікуму засвідчує, що обсяги, площі, технічне оснащення в цілому 

забезпечують визначені обсяги та зміст теоретичної і практичної підготовки 

молодших спеціалістів. 

Навчальний заклад має на своєму балансі 4 типових навчально-

лабораторних корпуси, в яких розміщено 47 аудиторій і 23 лабораторії 

загальною площею 11800 м2, що складає 15,8 м2 на одного студента. 

Технікум має бібліотеку і 2 читальні зали площею 658 м2 з фондом більше 

70 тисяч примірників підручників, посібників і періодики, спортивний зал 

площею 468 м2, 3 тренажерні зали площею 320 м2, спортивні майданчики, 

стрілецький тир, актову залу на 400 місць, навчальні майстерні площею 

1230 м2, 6 комп’ютерних класів площею 398 м2. Загальна кількість 

комп’ютерів у технікумі складає 247 одиниць, відеопроекторів – 3 одиниці, 

телевізійних панелей – 15 одиниць. 

Інформаційне забезпечення здійснюється через серверну систему та 

комп’ютерну мережу. Підключення до мережі Internet здійснюється трьома 

каналами через провайдерів: Укртелеком, PAN-телеком, «Зурбаган».  

Корпуси технікуму, гуртожитки з’єднані через оптоволоконні системи 

передачі даних. 
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Всі навчальні приміщення відповідають санітарно-технічним нормам, 

що підтверджується «Санітарним паспортом вищого навчального закладу 

І рівня акредитації» санітарно-епідеміологічної служби від 16.08.2014 р. 

Книжковий фонд зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 

(193 «Геодезія та землеустрій») дозволяє вести підготовку фахівців на 

належному рівні: кількість навчальних посібників зі спеціальності відповідає 

акредитаційним вимогам, створено бібліотеку електронних підручників. 

Забезпеченість студентів спеціальною літературою складає 100%. У 

бібліотеці технікуму наявні 4 періодичні видання зі спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»). 
Аудиторні заняття студентів спеціальності 5.08010102 «Земле-

впорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») проводяться в навчальних 

кабінетах і лабораторіях, які оснащено наочними та методичними 

матеріалами у відповідності до вимог навчальних програм. 

Навчальний процес спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 

(193 «Геодезія та землеустрій») забезпечують 12 кабінетів, 2 навчальні 

комп’ютерні класи, які оснащені необхідним устаткуванням (стендами, 

макетами, геодезичними приладами та приладдям, технічними засобами 

навчання, мультимедійними проекторами тощо). 

У відповідності до Угоди про науково-технічне співробітництво у 

сфері створення і використання супутникових технологій та систем точного 

позиціонування і навігації від 07.11.2013 р. у технікумі знаходиться базова 

станція GNSS (http://systemnet.com.ua/karta-pokrytiya-gnss/) та забезпечується 

зв'язок і використання супутникових технологій як для діяльності ПАТ 

«Систем Солюшнс» так і забезпечення  навчального процесу за 

спеціальністю.  

Значна увага приділяється комп’ютеризації навчального процесу. 

У технікумі нараховується 140 одиниць комп’ютеризованих робочих місць з 

виходом до мережі Інтернет. Кількість комп’ютерних робочих місць на 100 

студентів складає 13,5 одиниць (норматив – 6). 

У Політехнічному технікумі КІСумДУ створено локальну мережу, а всі 

комп’ютерні класи мають вихід до системи Інтернет. Створена безпровідна 

мережі з точкою доступу (бездротового маршрутизатора) для підключення до 

неї комп'ютерів та іншого обладнання Wі-Fі. Графік роботи кожного 

комп’ютерного класу обов’язково передбачає можливість самостійної роботи 

студентів. Це дає можливість студентам технікуму за допомогою системи 

Інтернет ознайомитися з сучасними нормативно-правовими актами, 

новинками літератури за фахом, публікаціями в періодичній пресі. 

У роботі комп’ютерних лабораторій використовується програмне 

забезпечення загального та спеціального призначення, серед яких 

«AUTOCAD» та  «DIGITALS». Власними силами організовано поточне 

технічне та сервісне обслуговування комп’ютерної техніки. 

Окремо у навчальному закладі створена адміністративна локальна 

мережа, яка має вихід до системи Інтернет і об’єднує 70 користувачів: 

директор, його заступники, навчальний відділ, відділ кадрів, завідувачі 
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відділень, бухгалтерія. Бухгалтерія технікуму має свою локальну мережу, яка 

є складовою адміністративної, а також використовує стандартне програмне 

забезпечення. Окремо в комп’ютерному центрі навчального закладу створена 

бібліотека електронних методичних матеріалів з дисциплін, які викладаються 

для студентів спеціальності. Технікум має свій домен 2 рівня Konotop.org, 

який адмініструється і надає послуги хостинга. 

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського 

державного університету має свій сайт в Інтернеті, на якому розміщує 

різноманітну довідкову інформацію про навчальний заклад, його 

спеціальності, умови вступу та навчання, бази проходження практики, 

працевлаштування випускників, умови переведення на навчання до 

Сумського державного університету тощо. 

Матеріально-технічна база випускової циклової комісії укомплектована 

сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійним класом, що сприяє 

достатньому забезпеченню навчального процесу. Всі приміщення, що 

залучені до навчального процесу, відповідають санітарним та 

протипожежним нормам (наявні відповідні дозвільні документи державних 

контролюючих органів).  

Медичне обслуговування студентів забезпечується фельдшером в 

спеціально обладнаному кабінеті. 

Висновок: 

Ознайомившись з матеріально-технічним забезпеченням навчального 

процесу, комісія зазначає, що існуюча матеріальна база відповідає 

акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за спеціальністю 

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»). 

 

 

7. Робота студентського самоврядування у Політехнічному 

технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету 

 Для забезпечення ефективної роботи і взаємодії всіх учасників 

навчального процесу та  навчальної роботи в технікумі проведена значна 

робота з формування та вдосконалення відповідної нормативної бази, 

розроблені та затверджені положення:  «Про студентське самоврядування», 

«Про класних керівників академічних груп», «Про студентський актив 

групи», «Про студентський гуртожиток»,  «Про студраду гуртожитку» тощо, 

які  визначають основні завдання та принципи роботи цих структур, а також  

важливі організаційні засади та відповідальність виконавців на кожному 

етапі роботи. 

Молодіжна студентська спілка Політехнічного технікуму КІ СумДУ 

(далі МСС ПТ КІ СумДУ) є добровільним об’єднанням органів 

студентського самоврядування технікуму, до яких належать: Студентська 

рада, Первинна профспілкова організація студентів, Рада студентського 

гуртожитку. Це школа лідерства, професіоналізму, креативності. 

Склад Парламенту Молодіжної спілки студентів ПТ КІ СумДУ: 

Президент – Барабаш Крістіна; голова первинної профспілкової організації 
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студентів – Осадча Олена; відповідальний секретар – Горбик Дмитро; віце-

президент з питань масової інформації – Сушкова Анастасія; віце-президент 

з питань спорту та туризму – Корж Тетяна; віце-президент з навчальної 

роботи – Кожух Валерія; віце-президент з соціально-побутових питань – 

Кучеренко Олександр; віце-президент з культурно-масової роботи – Кукса 

Катерина; віце-президент з адаптаційної та профорієнтаційної роботи – 

Ярмак Вікторія; студентський завідувач відділення «Комп'ютерні та 

електронні технології» – Черепов Богдан; студентський завідувач відділення 

«Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» – Литвинова 

Валерія; студентський завідувач відділення «Будівництво залізниць та 

автошляхів» – Маліновський Артем; студентський завідувач відділення 

«Менеджмент та матеріалообробка» – Писанка Богдан. 

Студентська організація Політехнічного технікуму КІ СумДУ не 

підпорядковується політичним, релігійним та громадським організаціям чи 

об’єднанням. Це створений студентами самоврядний орган, покликаний 

представляти інтереси студентів та захищати їх права, організовувати 

студентське дозвілля й відпочинок, впливати на якість освіти в технікумі, 

допомагати студентам самореалізовуватися та залучати їх до соціально-

значущих видів діяльності. 

Представники МСС ПТ КІ СумДУ є членами педагогічної ради, 

загальних зборів трудового колективу, приймальної комісії технікуму. 

Представники студентського самоврядування – активні учасники організації 

діяльності структурних підрозділів, що вирішують актуальні питання 

студентства. 

Спільно із завідувачами відділень студентські завідувачі відділень 

проводять старостати, займаються моніторингом навчального процесу. 

Представники МСС ПТ КІ СумДУ беруть участь у засіданнях Ради 

профілактики, де обговорюються питання дисципліни, відвідування занять й 

успішності студентів усіх курсів. 

Політехнічний технікум КІ СумДУ є сьогодні вищим навчальним 

закладом, де питання поселення студентів у гуртожитки вирішується самими 

студентами. На базі Політехнічного технікуму КІ СумДУ проведено ряд 

проектів для мешканців гуртожитків вузів області «Форумгурт» та для 

представників студентських рад гуртожитків «Благо». При цьому навчальна 

підготовча та організаційна робота виконується представниками 

студентського самоврядування. Студенти технікуму є ініціаторами та 

організаторами різноманітних міських та регіональних конференцій, 

фестивалів, семінарів, численних благодійних акцій та спортивних змагань.  

Студентський парламент технікуму співпрацює зі студентськими 

радами навчальних закладів регіону, що дозволяє розвиватися, знаходити 

нові перспективи, організовувати спільні заходи та реалізовувати проекти. 

Студентське самоврядування в Політехнічному технікумі КІ СумДУ 

самостійно або через представницькі органи вирішує питання, що віднесені 

до їх повноважень. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, 

які навчаються в закладі на всіх формах навчання. Кожен студент має право  
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обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування. 

Активна участь представників студентського самоврядування в 

організації  навчальної роботи в технікумі сприяла створенню громадської 

Молодіжної організації студентів «Новий час», яка займається вирішенням 

різних соціальних проблем молоді та захисту їх прав.  

Високого рівня досягла організація тимчасового працевлаштування та 

оздоровлення студентської молоді. Студенти беруть участь у конкурсах 

проектів різного рівня організації та здобувають перемоги як у міських та 

обласних конкурсах грантів, так і у конкурсах регіонального та 

всеукраїнського значення (регіональний конкурс малих грантів мережі 

«Громадські ініціативи в Україні» – реалізація екологічного проекту 

«Молодь заради майбутнього»; Міжнародний фонд «Відродження – 

«Організація табору наметового типу «Уроки виживання»; Всеукраїнський 

жіночий фонд – проект «Висока посада батько» та інші). При цьому 

організаційні, адміністративні та лідерські позиції у громадській організації 

займають виключно студентські лідери. 

У технікумі організована робота школи лідерства «Наука бути 

Лідером», завданням якої є систематична робота зі студентським 

самоврядуванням різних рівнів, виявлення студентів з лідерськими та 

організаційними здібностями і  формування з них робочих груп для реалізації 

конкретних проектів. При цьому проекти, які ініціювалися студентами, чітко 

демонструють їх пріоритети (благодійний проект для дітей з обмеженими 

фізичними можливостями «Студенти – дітям», благодійний проект 

«Пасхальне диво», створення мережі Інтернет у гуртожитках, проекту «День 

вишиваної сорочки» та «День здоров’я», рок-фестивалів та фестивалів 

авторської пісні, проведення тематичних дискотек, створення волонтерського 

та будівельного загонів тощо). У закладі діє новостворений студентський 

клуб «Навчіть мене жити», у програмі діяльності якого передбачені урочисті 

презентації, зустрічі з цікавими людьми (у тому числі й іноземцями), 

лекційні зустрічі з викладачами, студентами та їх батьками, зустрічі з 

лікарями, фахівцями з соціальної роботи, психологами. У закладі 

реалізовується комплексна програма «Школа волонтера». Метою 

функціонування програми є навчання та об’єднання зусиль небайдужої до 

соціальних проблем суспільства молоді; сприяння трудовому вихованню 

студентів, їх особистісному становленню в громадянському суспільстві; 

формування якостей високо свідомого громадянина та підвищення рівня 

громадянської вихованості студентської молоді. 

Діяльність органів студентського самоврядування зорієнтована на 

вирішення актуальних  проблем студентського життя, перш за все – на 

навчальну роботу шляхом  проведення заходів на зразок круглого столу 

«Реалії студентського життя: кроки до позитивних змін», активізацію роботи 

зі старостами академічних груп, а також на вирішення проблем гуртожитків, 

організації змістовного дозвілля та тимчасового працевлаштування молоді 

тощо. 

Технікум гідно представлений у спортивних змаганнях на міському, 
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обласному та всеукраїнському рівнях. Для розвитку фізичної культури і 

спорту, створення умов для фізичного розвитку і вдосконалення у закладі 

створені всі умови. На відповідному рівні проводяться заняття з фізичного 

виховання, розроблена нормативна база, створена відповідна організаційна 

структура, налагоджений тренувальний процес.  

Нині у Політехнічному технікумі КІСумДУ функціонують спортивні 

секції (баскетбол, волейбол, настільний теніс, легка атлетика, міні-футбол та 

інші), у яких займається понад 200 студентів. 

Збірні команди технікуму гідно представляють заклад в місцевих та 

обласних змаганнях (у міській спартакіаді серед ВНЗ I – IV рівнів 

акредитації   I місце, в обласній спартакіаді – ІІІ-V місця).  

Технікум відомий у місті і як осередок молодіжного руху КВК. 

Команда технікуму була неодноразовим учасником Всеукраїнських 

фестивалів КВК у м. Черкаси та м. Одеса, учасником Відкритої 

Слобожанської ліги КВК тощо. 

Технікум нагороджено дипломом МОН України «Сучасні заклади 

освіти  – 2014» за презентацію досягнень в інноваційній модернізації 

національної освіти; у 2015 році - грамотою Верховної Ради України та 

медаллю до неї, за заслуги перед Українським народом; у 2016 році – 

дипломом Національної академії педагогічних наук України, за творчу 

співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів науково-дослідної 

роботи в освітній процес. Отримано грант посольства США в Україні 

«Просвіта молодого виборця». Проведено ряд благодійних акцій (допомога 

бійцям АТО, переселенцям, студентці технікуму, яка потребує лікування). 

Щорічно проводиться фестиваль патріотичної пісні «Від серця до серця». 

Висновок: 

 Ознайомившись із документацією щодо організації виховного процесу в 

закладі, комісія зазначає, що даному напрямку роботи в технікумі 

приділяється значна увага. Студенти спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») є активними 

учасниками ряду соціальних проектів та переможцями різноманітних 

конкурсів різного рівня.  

 

8. Соціальна інфраструктура в Політехнічному технікумі 

Конотопського інституту Сумського державного університету 

Окрім усіх необхідних складових для отримання вищої освіти, 

технікум має розвинену соціальну інфраструктуру для студентів та 

співробітників. 

До послуг студентів та співробітників – сучасні гуртожитки, комплекс 

громадського харчування, медичний пункт, спортивні комплекси (у тому 

числі спортивні зали, стрілецький тир, спортивні майданчики) тощо. 

Споруди технікуму (навчальні корпуси, аудиторії, гуртожитки та ін.) 

завдяки своєчасному поточному ремонту підтримуються у належному стані. 

Політехнічний технікум КІСумДУ має 2 гуртожитки, де проживають 
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студенти, викладачі. Місцями у гуртожитках забезпечені 100% студентів, які 

потребують їх. 

Висновок: 

Соціальна інфраструктура у Політехнічному технікумі 

Конотопського інституту Сумського державного університету 

представлена на належному рівні. 

 

9. Результати освітньої діяльності 

 

9.1. Виконання навчального плану 

Перевірка виконання навчального плану показала, що виконання 

лекційних, лабораторних, практичних робіт та самостійної роботи студентів з 

усіх дисциплін виконані у повному обсязі. 

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового іспиту або 

диференційованого заліку з навчальних дисциплін, визначених навчальною 

програмою і в терміни, встановлені навчальним планом. 

Висновок: 

Експертна комісія дійшла висновку, що навчальний план, за яким 

здійснюється підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»), виконується в 

повному обсязі. 

 

9.2 Контрольні вимірювання залишкових знань студентів 

Експертною комісією проведено контрольні вимірювання залишкових 

знань студентів третього та четвертого курсу з предметів циклу гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки, циклу математичної та природничо-

наукової підготовки, циклу професійної та практичної підготовки. 

Показники успішності студентів за результатами контрольних 

вимірювань залишкових знань студентів, які отримано під час акредитаційної 

перевірки (таблиця 9.2.1): 

– цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 

 – історія України: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 70,0%, 

середній бал – 3,8; 

 – економічна теорія: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 70,0%, 

середній бал – 3,9;  

– українська мова за професійним спрямуванням: абсолютна успішність – 

100%, якість знань – 55,5%, середній бал –3,7;  

– цикл математичної та природничо-наукової підготовки:  

– вища математика: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 50,0%, 

середній бал – 3,6; 

– основи екології: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 60,0%, 

середній бал – 3,7; 

– основи меліорації та ландшафтознавства: абсолютна успішність – 100%, 

якість знань – 60,0%, середній бал – 3,8; 
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– цикл професійної та практичної підготовки:  

– топографічне та землевпорядне креслення: абсолютна успішність – 100%, 

якість знань – 55,5%, середній бал – 3,7; 

– геодезія: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 55,5%, середній бал 

– 3,6; 

– фотограмметрія: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 55,5%, 

середній бал – 3,6.  

Висновок:  

Результати проведених експертною комісією комплексних 

контрольних робіт з дисциплін різних циклів відповідають нормативним 

вимогам щодо якісних характеристик підготовки фахівців, затверджених 

наказом МОНМСУ № 689 від 13.06.2012 р. 

 

 

9.3 Якість курсових робіт 

Студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 

«Геодезія та землеустрій») виконуються курсова робота з дисципліни 

«Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва» – 

6 семестр, та курсовий проект з дисципліни «Землевпорядне проектування» – 

7 семестр. Теми курсових робіт та проектів відповідають вимогам освітньо-

професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки 

молодшого спеціаліста спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 

«Геодезія та землеустрій»), навчальному плану і навчальним програмам 

дисциплін. Наявний перелік тем курсових робіт та проектів, обговорений та 

затверджений на засіданні циклової комісії, наявні методичні вказівки для 

виконання курсових робіт та проектів. Експертна комісія перевірила 

відомості обліку успішності з курсової роботи з дисципліни «Економіка, 

організація і планування сільськогосподарського виробництва» та курсового 

проекту з дисципліни «Землевпорядне проектування» (таблиці 9.3.1-9.3.2):  

- Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва: 

абсолютна успішність – 100%, якість знань – 55,5%, середній бал – 3,78; 

розбіжність – 0,11. 

- Землевпорядне проектування: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 

55,5%, середній бал – 3,89; розбіжність – 0. 

Висновок: 

При перевірці пояснювальних записок курсових робіт та проектів 

зауважень не виявлено. 

 

 

9.4 Якість звітів з практичного навчання 

Перед виходом на практику студенти отримують методичні вказівки 

щодо складання звіту і виконання індивідуальних завдань. 

Звіти належною мірою відображають виконання програми практики, 

питання охорони праці, висновки та пропозиції студентів. 

Звіти виконані у відповідності до встановлених норм. 
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До звіту додається характеристика студента, складена керівником 

практики від організації, а також щоденник проходження практики. 

Підсумки проходження практик (таблиці 9.4.1-9.4.14):  

Навчальні: 

- Грунтознавство : абсолютна успішність – 100%, якість знань – 70,0%, 

середній бал – 4,0; розбіжність – 0. 

- Основи сільськогосподарського виробництва: абсолютна успішність – 

100%, якість знань – 70,0%, середній бал – 4,1; розбіжність – 0. 

- Теодолітна зйомка: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 60,0%, 

середній бал – 3,8; розбіжність – 0,2. 

- Нівелювання: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 60,0%, 

середній бал – 3,9; розбіжність – 0,1. 

- Тахеометрична зйомка: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 

60,0%, середній бал – 4,0; розбіжність – 0. 

- Мензульна зйомка: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 55,5%, 

середній бал – 3,8; розбіжність – 0. 

- Набуття робітничої професії: абсолютна успішність – 100%, якість 

знань – 77,8%, середній бал – 4,11; розбіжність – 0. 

- Комп’ютерна практика: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 

66,7%, середній бал – 3,6; розбіжність – 0,22. 

- Землевпорядна практика: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 

55,5%, середній бал – 3,78; розбіжність – 0,11. 

- Фотограмметрія: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 55,5%, 

середній бал – 3,78; розбіжність – 0. 

- Електронна тахеометрія: абсолютна успішність – 100%, якість знань – 

55,5%, середній бал – 3,78; розбіжність – 0,11. 

- Вирішення ситуаційних задач: абсолютна успішність – 100%, якість 

знань – 55,5%, середній бал – 3,89; розбіжність – 0. 

- Технологічна практика : абсолютна успішність – 100%, якість знань – 

55,5%, середній бал – 3,78; розбіжність – 0,11. 

- Переддипломна практика: абсолютна успішність – 100%, якість знань 

– 55,5%, середній бал – 3,78; розбіжність – 0,11. 

Висновок: 

– тривалість практик і зміст програм практик відповідає вимогам 

кваліфікаційних характеристик молодшого спеціаліста; 

– звіти з практики містять матеріали про виконання студентами всіх 

розділів програми та індивідуальних завдань, перевірені та підписані 

керівниками практики, а також перевірені та захищені в технікумі; 

– оформлення звітів здійснюється на належному рівні. 
 

 

9.5 Якість державної атестації 

         Підсумковим контролем знань студентів є державна атестація, яка 

проводиться у формі захисту дипломного проекту. 

         Державна атестація студентів здійснюється Екзаменаційною комісією, 
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склад якої затверджується наказом директора технікуму.    

           Підсумки державної атестації (таблиця 9.5.1):  

абсолютна успішність - 100 %,   якість знань – 55,5 %,  середній бал – 4,0.    

Висновок: 

Експертна комісія перевірила протоколи захисту дипломних проектів, 

пояснювальні записки та графічний матеріал до дипломних проектів. 

Зауважень до оформлення поданих документів не виявлено. 

 

 

9.6 Працевлаштування випускників 
Працевлаштування випускників Політехнічного технікуму КІСумДУ 

здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та 

«Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників ПТ КІ Сум ДУ». 

Основними завданнями технікуму щодо сприяння працевлаштування 

випускників спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія 

та землеустрій»)  є : 

 проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку 

праці фахівців даної спеціальності; 

 налагодження співпраці з державною службою зайнятості, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 

власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і 

студентів; 

 інформування випускників технікуму про вакантні місця на 

підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій 

спеціальності. 

Випускники Політехнічного технікуму КІСумДУ мають змогу вступати 

на навчання на другий курс Сумського державного університету, 

структурним підрозділом якого є технікум. Для ліквідації академічної різниці 

в жовтні-лютому проводиться факультатив на базі технікуму, по закінченню 

якого видається свідоцтво. Слухачі факультативу мають змогу вступити до 

університету за денною чи заочною формою навчання. 

Місця працевлаштування випускників технікуму: 

 Державне підприємство «Центр Державного земельного кадастру» 

м. Конотоп;  

 Приватне підприємство «Меридіан-С» м. Конотоп;  

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Земля-консалтинг» 

м.Конотоп; 

 Відділ Держгеокадастру у Путивльському районі Сумської області, 

м.Путивль; 

 Відділ Держгеокадастру у Сосницькому районі Чернігівської 

області, смт. Сосниця та інші. 
  

  

Голова експертної комісії     О.І. Терещук 
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Висновок:  

На підставі аналізу результатів проведення контрольних вимірювань 

залишкових знань студентів, якості виконання курсових робіт та проектів, 

якості практичної підготовки експертна комісія відзначає, що якість 

підготовки фахівців відповідає державним вимогам щодо підготовки 

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 

(193 «Геодезія та землеустрій»). 
 

 

 

10. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
При проходженні ліцензійної експертизи згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12. 2012 р. № 2798л із 25 

грудня по 27 грудня 2012 року експертною комісією було запропоновано: 

- продовжити роботу зі створення навчально-методичних матеріалів 

щодо організації самостійної роботи студентів, розробки ситуаційних 

завдань, виробничих ситуацій, ділових ігор тощо; 

- збільшити наявну кількість ліцензованих прикладних програм для 

використання у навчальному процесі підготовки фахівців за спеціальністю 

5.08010102 «Землевпорядкування»; 

- регулярно оновлювати сучасними приладами та обладнанням 

матеріально-технічну базу. 

У міжакредитаційний період пропозиції експертної комісії враховані 

наступним чином: розроблені навчально-методичні матеріали щодо 

організації самостійної роботи студентів, вирішення ситуаційних задач; 

встановлено базова станція GNSS.  

 У 2013 році Інспекцією вищих навчальних закладів Міністерства освіти 

і науки України у технікумі було проведено перевірку прийому до ВНЗ. 

Порушень умов прийому не встановлено.  
 

 

 

11. Висновки та рекомендації за результатами проведеної 

експертизи 

На підставі первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців у 
Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного 

університету спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія 
та землеустрій»)  за галуззю знань 0801 «Геодезія та землеустрій» (19 
«Архітектура та будівництво») за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах» із змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМ № 1124 від 31.10.2011 р., № 801 від 
15.08.2012 р., № 692 від 18.09.2013 р., № 507 від 27.05.2014 р. та критеріїв 
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щодо акредитації підготовки фахівців, затверджених ДАК Міністерства 
освіти і науки України, експертна комісія дійшла висновку: освітня 
діяльність підготовки молодших спеціалістів за даною спеціальністю 
відповідає державним вимогам щодо акредитації. 

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського 

державного університету має науково-методичне, інформаційне, 

матеріально-технічне забезпечення, висококваліфікований викладацький 

склад, що гарантує якісний рівень підготовки фахівців зі спеціальності 

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»). 

Підготовка фахівців здійснюється з урахуванням особливостей регіону та на 

базі вивчення потреб підприємств та фірм у фахівцях цієї спеціальності.  

Навчальний процес побудовано на основі оволодіння студентами 

знаннями з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, циклу математичної та природничо-наукової підготовки, циклу 

професійної та практичної підготовки. Всі дисципліни мають відповідне 

навчально-методичне забезпечення. Зміст дисциплін навчального плану 

відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній 

програмі підготовки фахівців спеціальності 5.08010102 «Земле-

впорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»). У навчальний процес 

запроваджуються сучасні інформаційні технології. 

Кадровий склад Політехнічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету спроможний забезпечувати якісну 

підготовку фахівців за зазначеною спеціальністю на рівні акредитаційних 

вимог. 

Наявні навчальні площі, комп’ютерне забезпечення, матеріально-

технічне забезпечення лабораторій, книжковий фонд бібліотеки дозволяють 

забезпечити необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу 

та методичної роботи на належному рівні відповідно до вимог державного 

стандарту та інструктивних і нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України. 

З метою вдосконалення навчального процесу комісія рекомендує: 

1.  Покращити профорієнтаційну роботу з метою забезпечення 

виконання ліцензованого обсягу. 

2. Ураховуючи реформування вищої освіти рекомендуємо спланувати 

роботу по підвищенню рівня наукового кадрового потенціалу. 

3. Продовжити поповнення матеріальної бази спеціальності сучасними 

електронними геодезичними приладами. 

4. Збільшити кількість робочих автоматизованих місць у читальному 

залі технікуму з доступом до електронної бібліотеки. 

Комісія зазначає, що особливу увагу заслуговує використання у 

навчальному процесі спеціальності роботи глобальної навігаційної 

супутникової системи GNSS. 

На підставі вищенаведеного експертна комісія дійшла висновку про 

можливість акредитації спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 

«Геодезія та землеустрій»)  за галуззю знань 0801 «Геодезія та землеустрій» 
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(19 «Архітектура та будівництво») за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» у Політехнічному технікумі Конотопського інституту 

Сумського державного університету з ліцензованим обсягом 25 осіб денної 

форми навчання та 0 осіб заочної форми навчання. 
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11 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОКАЗНИКІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Таблиця 11.1 - Порівняльна таблиця відповідності кадрового забезпечення 

Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного 

університету Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти зі спеціальності  5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій») освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  

Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

1. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями, які забезпечують 

викладання лекційних годин соціально-

гуманітарного циклу дисциплін 

навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин) 

− − − 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

− − − 

2. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями, які забезпечують 

викладання лекційних годин 

фундаментального циклу дисциплін 

навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин) (за винятком військових 

навчальних дисциплін) 

− − − 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

− − − 

з них: 

докторів наук або професорів (при 

розрахунку частки докторів наук або 

професорів дозволяється прирівнювати 

двох кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної науково – 

педагогічної роботи в даному 

навчальному закладі не менше 10 років, а 

також є авторами (співавторами)  

− − − 
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Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

підручників, навчальних посібників з 

грифом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України або 

монографій до одного доктора наук або 

професора 

   

3. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями, які забезпечують 

викладання лекційних годин фахових 

дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин) 

− − − 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

− − − 

з них:  

докторів наук або професорів (при 

розрахунку частки докторів наук, 

професорів дозволяється враховувати 

двох кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної роботи в 

даному навчальному закладі не менше 10 

років, а також є авторами (співавторами) 

підручників або навчальних посібників з 

грифом Міністерства освіти і науки 

України або монографій до одного 

доктора наук або професора  

− − − 

4. Частка педагогічних працівників 

вищої категорії, які викладають лекційні 

години дисциплін навчального плану 

спеціальності та працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи (% від кількості годин для 

кожного циклу дисциплін навчального 

плану) 

Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 

25 49,3 + 24,3 

Цикл математичної та природничо-

наукової підготовки 

25 56,8 + 31,8 

Цикл професійної та практичної 

підготовки 

25 58,2 + 33,2 

5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 

фундаментальної підготовки 
+ + відповідає 

6. Наявність кафедри зі спеціальної 

(фахової) підготовки, яку очолює  
− − − 
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Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

фахівець відповідної науково-

педагогічної спеціальності: 
   

доктор наук або професор − − − 

кандидат наук, доцент − − − 
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Таблиця 11.2 - Дотримання нормативних вимог щодо якісних 

характеристик підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій»)  у 

Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського 

державного університету 

 

Якісні характеристики підготовки молодшого спеціаліста 

Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

1. Умови забезпечення державної гарантії 

якості вищої освіти: 
   

1.1.Виконання навчального плану за 

показниками: перелік навчальних 

дисциплін, години, форми контролю, % 

100 100 відповідає 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

постійного складу за останні 5 років, % 
100 100 відповідає 

1.3. Чисельність науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників, що 

обслуговують спеціальність і працюють у 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи, які займаються вдосконаленням 

навчально-методичного забезпечення, 

науковими дослідженнями, підготовкою 

підручників та навчальних посібників, % 

100 100 відповідає 

2. Результати освітньої діяльності (рівень 

підготовки фахівців), не менше % 
   

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки:  
   

2.1.1. Успішно виконані контрольні 

завдання, % 
90 100 +10 

2.1.2. Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки “5” і “4”), % 
50 65,2 +15,2 

2.2. Рівень знань студентів з природничо-

наукової (фундаментальної) підготовки: 
   

2.2.1. Успішно виконані контрольні 

завдання, % 
90 100 +10 

2.2.2. Якісно виконанні контрольні 

завдання (оцінки “5”і “4”), % 
50 56,7 +6,7 

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної     
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Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

(фахової) підготовки:    

2.3.1. Успішно виконані контрольні 

завдання, % 
90 100 +10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки “5” і “4”), % 
50 55,5 +5,5 

.3 Організація наукової роботи    

3.1. Наявність у структурі навчального 

закладу наукових підрозділів 
− − − 

3.1.2 Участь студентів у науковій роботі 

(наукова робота на кафедрах та в 

лабораторіях; участь в наукових 

конференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

− − − 
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12 ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

 

Таблиця 12.1 - Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог 

щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського 

державного університету з підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Найменування показника 

(нормативу) 

Вимоги до значення показника 

(нормативу) за початковим 

(короткий цикл) рівнем 

Значення 

нормативу 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення 

1.1 

Забезпеченість приміщеннями 

для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів 

(кв. метрів на одну особу для 

фактичного контингенту 

студентів та заявленого обсягу 

з урахуванням навчання за 

змінами) 

2,4 14 + 11,6 

1.2 

Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного 

використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний 

відсоток кількості аудиторій) 

10 32 + 22 

1.3 
Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: 
   

 
1) бібліотеки, у тому числі 

читального залу 
+ + відповідає 

 2) пунктів харчування + + відповідає 

 
3) актового чи концертного 

залу 
+ + відповідає 

 4) спортивного залу + + відповідає 
 

 

Голова експертної комісії     О.І. Терещук 

  



37 

 

 

Найменування показника 

(нормативу) 

Вимоги до значення показника 

(нормативу) за початковим 

(короткий цикл) рівнем 

Значення 

нормативу 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

 
5) стадіону та/або спортивних 

майданчиків 
+ + відповідає 

 6) медичного пункту + + відповідає 

1.4 

 Забезпеченість здобувачів 

вищої освіти гуртожитком 

(мінімальний відсоток потреби) 

70 100 + 30 

1.5 

Забезпеченість 

комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними 

для виконання навчальних 

планів 

+ + відповідає 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення 

2.1 
Наявність опису освітньої 

програми 
+ + відповідає 

2.2 

Наявність навчального плану 

та пояснювальної записки до 

нього 

+ + відповідає 

2.3 

Наявність робочої програми з 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + відповідає 

2.4 

Наявність комплексу 

навчально-методичного 

забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + відповідає 

2.5 

 

Наявність програми 

практичної підготовки, 

робочих програм практик 

+ + відповідає 
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Найменування показника 

(нормативу) 

Вимоги до значення показника 

(нормативу) за початковим 

(короткий цикл) рівнем 

Значення 

нормативу 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

2.6 

Забезпеченість студентів 

навчальними матеріалами з 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

100 100 відповідає 

2.7 

Наявність методичних 

матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 

+ + відповідає 

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо інформаційного забезпечення   

3.1 

Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними 

виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді  

2 4 + 2 

3.2 

Наявність доступу до баз 

даних періодичних наукових 

видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне 

користування базами кількома 

закладами освіти) 

− − − 

3.3 

Наявність офіційного веб-

сайту закладу освіти, на якому 

розміщена основна інформація 

про його діяльність (структура, 

ліцензії та сертифікати про 

акредитацію, освітня 

діяльність, навчальні та 

наукові структурні підрозділи 

та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, 

контактна інформація) 

100 100 відповідає 
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Найменування показника 

(нормативу) 

Вимоги до значення показника 

(нормативу) за початковим 

(короткий цикл) рівнем 

Значення 

нормативу 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

норматив-

ного 

3.4 

Наявність електронного 

ресурсу закладу освіти, який 

містить навчально-методичні 

матеріали з навчальних 

дисциплін навчального плану, 

в тому числі в системі 

дистанційного навчання 

(мінімальний відсоток 

навчальних дисциплін) 

30 30 відповідає 
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Розклад проведення експертних комплексних контрольних робіт з фахової підготовки студентів  

спеціальності  5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

№п/п Дисципліна Група Викладач Дата 

1.  Історія України 831 Очкасов В.І. 22.06.2017 р. 

2.  Економічна теорія 831 Бандурка Л.В. 22.06.2017 р. 

3.  
Українська мова за професійним 

спрямуванням 
841 Батурина В.В. 22.06.2017 р. 

4.  Вища математика 831 Коропець Л.В. 22.06.2017 р. 

5.  Основи екології 831 Громик Т.П. 23.06.2017 р. 

6.  
Основи меліорації та 

ландшафтознавства 
831 Савченко Р.В. 23.06.2017 р. 

7.  
Топографічне та землевпорядне 

креслення 
841 Клименко О.Т. 22.06.2017 р. 

8.  Геодезія 841 Рябик А.В. 23.06.2017 р. 

9.  Фотограмметрія 841 Заболотня Т.М. 23.06.2017 р. 
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Таблиця 9.2.1 - Порівняльна відомість результатів  комплексних контрольних робіт зі спеціальності  5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

Найменування 

навчальної 

дисципліни Г
р

у
п

а
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 с
т
у
д

ен
т
ів

 у
 г

р
у
п

і 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

 К
К

Р
  

п
р

и
 с

а
м

о
а
н

а
л

із
і 

Одержали оцінки при 

самоаналізі 

С
ер

ед
н

ій
 б

а
л

 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 у

сп
іш

н
іс

т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь

 з
н

а
н

ь
, 

%
 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

 К
К

Р
  

п
р

и
 к

о
н

т
р

о
л

ь
н

о
м

у
 

в
и

м
ір

ю
в

а
н

н
і 

Одержали оцінки при  

контрольному вимірюванні 

С
ер

ед
н

ій
 б

а
л

  

А
б
со

л
ю

т
н

а
 у

сп
іш

н
іс

т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь

 з
н

а
н

ь
, 

%
 

Розбіжність 

показників 

успішності 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

«5» «4» «3» «2» 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

%
 

«5» «4» «3» «2» 

С
ер

ед
н

ій
 б

а
л

 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

у
сп

іш
н

іс
т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь

 з
н

а
н

ь
, 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

%
 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Історія України 831 10 10 100 2 20,0 6 60,0 2 20,0 - - 4,0 100 80,0 10 100 1 10,0 6 60,0 3 30,0 - - 3,8 100 70,0 0,2 0 10 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

841 9 9 100 2 22,2 3 33,3 4 44,5 - - 3,8 100 55,5 9 100 1 11,1 4 44,4 4 44,5 - - 3,7 100 55,5 0,1 0 0 

Економічна 

теорія 
831 10 10 100 3 30,0 5 50,0 2 20,0 - - 4,1 100 80 10 100 2 20,0 5 50,0 3 30,0 - - 3,9 100 70,0 0,2 0 10 

Всього за 

циклом 
 29 29 100 7 24,0 14 48,4 8 27,6 - - 4,0 100 71,8 29 100 4 13,8 15 51,7 10 34,5 - - 3,8 100 65,2 0,17 0 6,7 

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

Вища 

математика 
831 10 10 100 2 20,0 3 30,0 5 50,0 - - 3,7 100 50,0 10 100 1 10,0 4 40,0 5 50,0 - - 3,6 100 50,0 0,1 0 0 

Основи екології 831 10 10 100 2 20,0 5 50,0 3 30,0 - - 3,9 100 70,0 10 100 1 10,0 5 50,0 4 40,0 - - 3,7 100 60,0 0,2 0 10 

Основи 

меліорації та 

ландшафтознавс

тва 

831 10 10 100 3 30,0 3 30,0 4 40,0 - - 3,9 100 60,0 10 100 2 20,0 4 40,0 4 40,0 - - 3,8 100 60,0 0,1 0 0 

Всього за 

циклом 
 30 30 100 7 23,3 11 36,7 12 40,0 - - 3,8 100 60,0 30 100 4 13,4 13 43,3 13 443,3 - - 3,7 100  56,7 0,13 0 3,3 
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Найменування 

навчальної 

дисципліни Г
р

у
п

а
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 с
т
у
д

ен
т
ів

 у
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р
у
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і 

Р
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у
л

ь
т
а
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и

 К
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р

и
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н
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Одержали оцінки при 

самоаналізі 

С
ер
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н
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а
л

 

А
б
со

л
ю

т
н

а
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н
іс

т
ь

, 
%

 

Я
к
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т
ь
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, 

%
 

Р
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у
л
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и
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п
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и
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н

т
р

о
л

ь
н
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у
 

в
и

м
ір

ю
в

а
н

н
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Одержали оцінки при  

контрольному вимірюванні 

С
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н

ій
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а
л

  

А
б
со

л
ю

т
н

а
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іш

н
іс

т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь
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н

а
н

ь
, 

%
 

Розбіжність 

показників 

успішності 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

«5» «4» «3» «2» 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

%
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С
ер
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н
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%
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%
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іс
т
ь

 

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

  

%
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

%
 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Топографічне та 

землевпорядне 

креслення 

841 9 9 100 2 22,2 3 33,3 4 44,5 - - 3,8 100 55,5 9 100 1 11,1 4 44,4 4 44,5 - - 3,7 100 55,5 0,1 0 0 

Геодезія 841 9 9 100 1 11,1 4 44,5 4 44,5 - - 3,7 100 55,5 9 100 - - 5 55,5 4 44,5 - - 3,6 100 55,5 0,1 0 0 

Фотограмметрія 841 9 9 100 1 11,1 4 44,5 4 44,5 - - 3,7 100 55,5 9 100 - - 5 55,5 4 44,5 - - 3,6 100 55,5 0,1 0 0 

Всього за 

циклом 
 27 27 100 14 14,9 11 40,7 19 44,4 - - 3,7 100 55,5 27 100 1 3,7 14 51,8   12 44,5 - - 3,6 100 55,5 0,1 0 0 
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Таблиця 9.3.1 - Підсумки оцінювання експертами якості курсових робіт з навчальної дисципліни 

«Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва» спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академіч-

ної групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
Тема курсової роботи 

Оцінки 

на захисті 

курсової 

роботи 

за експертною 

перевіркою 

3 831 Бережок Ю.І. 1371.13.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій  вирощування  ярого  ячменю  в  Рівненській  

області. 

задовільно задовільно 

3 831 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій   вирощування    кукурудзи    на    зерно   в  

Чернігівській  області. 

добре добре 

3 831 Власова А.С. 1542.13.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій  вирощування  цукрового  буряку   в  Сумській  

області. 

задовільно задовільно 

3 831 Герасько К.Р. 1367.13.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій  вирощування  соняшнику  в  Тернопільській  

області. 

відмінно відмінно 

3 831 Гончар В.С. 1368.13.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій   вирощування   картоплі   в   Харківській  

області. 

відмінно відмінно 

3 831 Клюшник Т.О. 1369.13.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій   вирощування   проса    в   Полтавській  

області. 

добре добре 

3 831 Либань Ю.О. 1370.13.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій  вирощування  озимого  жита  в  Миколаївській  

області. 

відмінно добре 

3 831 Тимошенко О.О. 1552.14.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій  вирощування  ярої  пшениці  в  Черкаській  

області. 

задовільно задовільно 

 
 

 

Голова експертної комісії     О.І. Терещук 
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Курс 

Шифр 

академіч-

ної групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
Тема курсової роботи 

Оцінки 

на захисті 

курсової 

роботи 

за експертною 

перевіркою 

3 831 Шевченко Р.В. 1374.13.8 

Проектування та організаційно-економічне обґрунтування 

технологій   вирощування    вівса    в   Чернігівській  

області. 

задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,89 3,78 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0,11 

 

 

 



45 

 

 

 

 

Таблиця 9.3.2 - Підсумки оцінювання експертами якості курсових проектів з навчальної дисципліни 

«Землевпорядне проектування» спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та 

землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академіч-

ної групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
Тема курсового  проекту 

Оцінки 

на захисті 

курсового 

проекту 

за експертною 

перевіркою 

4 841 Бережок Ю.І. 1371.13.8 

Проект організації території фермерського господарства «Лан» на 

території  Суворівської сільської ради Путивльського району Сумської 

області. 

задовільно задовільно 

4 841 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 

Проект організації території фермерського господарства «Мир» на 

території  Бунякінської сільської ради Путивльського району Сумської 

області. 

задовільно задовільно 

4 841 Власова А.С. 1542.13.8 

Проект організації території фермерського господарства «Нива» на 

території  Мутинської сільської ради Кролевецького району Сумської 

області. 

добре добре 

4 841 Герасько К.Р. 1367.13.8 

Проект організації території фермерського господарства «Колос» на 

території  Козацької сільської ради Конотопського району Сумської 

області. 

відмінно  відмінно  

4 841 Гончар В.С. 1368.13.8 

Проект організації території фермерського господарства «Мрія» на 

території  Алтинівської сільської ради Кролевецького району Сумської 

області. 

відмінно відмінно 

4 841 Клюшник Т.О. 1369.13.8 

Проект організації території фермерського господарства «Зоря» на 

території  Кузьківської сільської ради Конотопського району Сумської 

області. 

добре добре 

4 841 Либань Ю.О. 1370.13.8 

Проект організації території фермерського господарства «Хлібороб» на 

території  Хоружівської сільської ради Недрігайлівського району 

Сумської області. 

відмінно відмінно 

4 841 Тимошенко О.О. 1552.14.8 

Проект організації території фермерського господарства «Дружба» на 

території  Хмелівської сільської ради Роменського району Сумської 

області. 

задовільно задовільно 

 

 

 

Голова експертної комісії     О.І. Терещук 
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Курс 

Шифр 

академіч-

ної групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
Тема курсового  проекту 

Оцінки 

на захисті 

курсового 

проекту 

за експертною 

перевіркою 

4 841 Шевченко Р.В. 1374.13.8 
Проект організації території фермерського господарства «Ранок» на території  

Краснянської сільської ради Конотопського району Сумської області. 
задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,89 3,89 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 
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Таблиця 9.4.1 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з ґрунтознавства студентами 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

2 821 Галайба В.О. 1633.14.8              Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Зенченко Д.М. 1625.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

2 821 Кучма А.О. 1626.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

2 821 Ліщенко Т.Є. 1627.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

2 821 Набеба М.Т. 1628.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Нешта О.І. 1629.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Перетятько К.Р. 1630.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Риженко Н.А. 1631.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Сніжко В.В. 1632.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Стрілець С.О. 1893.15.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

                      Середній бал 4,0 4,0 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 
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 Таблиця 9.4.2 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з основ 

сільськогосподарського виробництва студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 

«Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

2 821 Галайба В.О. 1633.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Зенченко Д.М. 1625.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

2 821 Кучма А.О. 1626.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

2 821 Ліщенко Т.Є. 1627.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Набеба М.Т. 1628.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Нешта О.І. 1629.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Перетятько К.Р. 1630.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Риженко Н.А. 1631.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Сніжко В.В. 1632.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Стрілець С.О. 1893.15.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

                      Середній бал 4,1 4,1 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 
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Таблиця 9.4.3 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з теодолітної зйомки  

студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

2 821 Галайба В.О. 1633.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Зенченко Д.М. 1625.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Кучма А.О. 1626.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Ліщенко Т.Є. 1627.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

2 821 Набеба М.Т. 1628.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Нешта О.І. 1629.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Перетятько К.Р. 1630.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Риженко Н.А. 1631.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно добре 

2 821 Сніжко В.В. 1632.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно добре 

2 821 Стрілець С.О. 1893.15.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

                      Середній бал 4,0 3,8 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0,20 
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Таблиця 9.4.4 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з нівелювання студентами 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

2 821 Галайба В.О. 1633.14.8  Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Зенченко Д.М. 1625.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Кучма А.О. 1626.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Ліщенко Т.Є. 1627.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

2 821 Набеба М.Т. 1628.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Нешта О.І. 1629.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Перетятько К.Р. 1630.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Риженко Н.А. 1631.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Сніжко В.В. 1632.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно добре 

2 821 Стрілець С.О. 1893.15.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

                      Середній бал 4,0 3,9 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0,10 
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Таблиця 9.4.5 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з тахеометричної зйомки 

студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

2 821 Галайба В.О. 1633.14.8              Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Зенченко Д.М. 1625.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Кучма А.О. 1626.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Ліщенко Т.Є. 1627.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

2 821 Набеба М.Т. 1628.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Нешта О.І. 1629.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Перетятько К.Р. 1630.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

2 821 Риженко Н.А. 1631.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Сніжко В.В. 1632.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

2 821 Стрілець С.О. 1893.15.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

                      Середній бал 4,0 4,0 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 
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Таблиця 9.4.6 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з мензульної зйомки 

студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

3 831 Бережок Ю.І. 1371.13.8              Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Власова А.С. 1542.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Герасько К.Р. 1367.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

3 831 Гончар В.С. 1368.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

3 831 Клюшник Т.О. 1369.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Либань Ю.О. 1370.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Тимошенко О.О. 1552.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Шевченко Р.В. 1374.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,8 3,8 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 
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Таблиця 9.4.7 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з набуття робітничої професії 

студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

3 831 Бережок Ю.І. 1371.13.8  Лабораторія «Комп’ютерних технологій» добре добре 

3 831 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» добре добре 

3 831 Власова А.С. 1542.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» задовільно задовільно 

3 831 Герасько К.Р. 1367.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» відмінно відмінно 

3 831 Гончар В.С. 1368.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» відмінно відмінно 

3 831 Клюшник Т.О. 1369.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» добре добре 

3 831 Либань Ю.О. 1370.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» відмінно відмінно 

3 831 Тимошенко О.О. 1552.14.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» добре добре 

3 831 Шевченко Р.В. 1374.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» задовільно задовільно 

                      Середній бал 4,11 4,11 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 
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Таблиця 9.4.8 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної комп’ютерної практики студентами 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

3 831 Бережок Ю.І. 1371.13.8  Лабораторія «Комп’ютерних технологій» задовільно задовільно 

3 831 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» добре добре 

3 831 Власова А.С. 1542.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» задовільно задовільно 

3 831 Герасько К.Р. 1367.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» відмінно відмінно 

3 831 Гончар В.С. 1368.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» відмінно добре 

3 831 Клюшник Т.О. 1369.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» добре добре 

3 831 Либань Ю.О. 1370.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» добре добре 

3 831 Тимошенко О.О. 1552.14.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» задовільно задовільно 

3 831 Шевченко Р.В. 1374.13.8 Лабораторія «Комп’ютерних технологій» добре задовільно 

                      Середній бал 3,89 3,67 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0,22 
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Таблиця 9.4.9 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної землевпорядної практики студентами 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

3 831 Бережок Ю.І. 1371.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Власова А.С. 1542.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Герасько К.Р. 1367.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

3 831 Гончар В.С. 1368.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

3 831 Клюшник Т.О. 1369.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Либань Ю.О. 1370.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно добре 

3 831 Тимошенко О.О. 1552.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Шевченко Р.В. 1374.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,89 3,78 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0,11 
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Таблиця 9.4.10 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з фотограмметрії студентами 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

3 831 Бережок Ю.І. 1371.13.8  Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Власова А.С. 1542.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Герасько К.Р. 1367.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

3 831 Гончар В.С. 1368.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

3 831 Клюшник Т.О. 1369.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Либань Ю.О. 1370.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Тимошенко О.О. 1552.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Шевченко Р.В. 1374.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,78 3,78 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 
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Таблиця 9.4.11 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з електронної тахеометрії 

студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 
 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

3 831 Бережок Ю.І. 1371.13.8  Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Власова А.С. 1542.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Герасько К.Р. 1367.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

3 831 Гончар В.С. 1368.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

3 831 Клюшник Т.О. 1369.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу добре добре 

3 831 Либань Ю.О. 1370.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу відмінно добре 

3 831 Тимошенко О.О. 1552.14.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

3 831 Шевченко Р.В. 1374.13.8 Полігон, аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,89 3,78 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0,11 
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Таблиця 9.4.12 - Підсумки оцінювання експертами результатів навчальної практики з вирішення ситуаційних 

задач студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

4 841 Бережок Ю.І. 1371.13.8 Аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

4 841 Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 Аудиторія навчального закладу добре добре 

4 841 Власова А.С. 1542.13.8 Аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

4 841 Герасько К.Р. 1367.13.8 Аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

4 841 Гончар В.С. 1368.13.8 Аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

4 841 Клюшник Т.О. 1369.13.8 Аудиторія навчального закладу добре добре 

4 841 Либань Ю.О. 1370.13.8 Аудиторія навчального закладу відмінно відмінно 

4 841 Тимошенко О.О. 1552.14.8 Аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

4 841 Шевченко Р.В. 1374.13.8 Аудиторія навчального закладу задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,89 3,89 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 
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Таблиця 9.4.13 - Підсумки оцінювання експертами результатів технологічної практики студентами спеціальності 

5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, 

 ініціали  

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 

за  

експертною 

перевіркою 

4 841 Бережок Ю.І. 1371.13.8 
ДП «Центр Державного земельного кадастру» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
задовільно задовільно 

 

4 

 

841 
Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 

Відділ Держгеокадастру у Сосницькому районі Чернігівської 

області 

(Чернігівська обл.,смт.Сосниця) 

добре добре 

 

4 

 

841 
Власова А.С. 1542.13.8 

ДП «Центр Державного земельного кадастру» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
задовільно задовільно 

 

4 

 

841 
Герасько К.Р. 1367.13.8 

ПП «Меридіан-С» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
відмінно відмінно 

 

 

4 
841 Гончар В.С. 1368.13.8 

Відділ Держгеокадастру у  

Путивльському районі 

 Сумської області  

(Сумська обл., м.Путивль)  

відмінно відмінно 

 

4 

 

841 
Клюшник Т.О. 1369.13.8 

  ТОВ «Земля-консалтинг» 

(Сумська обл., м.Конотоп)     
добре добре 

 

4 

 

841 Либань Ю.О. 1370.13.8 
ПП «Меридіан-С» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
відмінно добре 

 

4 

 

841 Тимошенко О.О. 1552.14.8 
ДП «Центр Державного земельного кадастру» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 

задовільно задовільно 

 

 

Голова експертної комісії     О.І. Терещук 
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Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, 

 ініціали  

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 

за  

експертною 

перевіркою 

4 841 Шевченко Р.В. 1374.13.8 
ДП «Центр Державного земельного кадастру» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,89 3,78 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0,11 
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Таблиця 9.4.14 - Підсумки оцінювання експертами результатів переддипломної практики студентами 

спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 

Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

4 841 Бережок Ю.І. 1371.13.8 
ДП «Центр Державного земельного кадастру» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
задовільно задовільно 

 

4 

 

841 
Бондаренко Ю.С. 1366.13.8 

Відділ Держгеокадастру у Сосницькому районі Чернігівської 

області (Чернігівська обл., смт.Сосниця) 
добре добре 

4 841 Власова А.С. 1542.13.8 
ДП «Центр Державного земельного кадастру» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
задовільно задовільно 

4 841 Герасько К.Р. 1367.13.8 ПП «Меридіан-С»(Сумська обл., м. Конотоп ) відмінно відмінно 

4 841 Гончар В.С. 1368.13.8 
Відділ Держгеокадастру у Путивльському районі Сумської 

області (Сумська обл., м.Путивль) 
відмінно відмінно 

4 841 Клюшник Т.О. 1369.13.8 ПП «Меридіан-С»(Сумська обл., м. Конотоп ) добре добре 

4 841 Либань Ю.О. 1370.13.8 ПП «Меридіан-С»(Сумська обл., м. Конотоп ) відмінно добре 

4 841 Тимошенко О.О. 1552.14.8 
ДП «Центр Державного земельного кадастру» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
задовільно задовільно 

 

 

Голова експертної комісії     О.І. Терещук 
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Курс 

Шифр 

академічної 

групи 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 
База практики 

Оцінки 

за практику 
за експертною 

перевіркою 

4 841 Шевченко Р.В. 1374.13.8 
ДП «Центр Державного земельного кадастру» 

(Сумська обл., м. Конотоп ) 
задовільно задовільно 

                      Середній бал 3,89 3,78 

 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0,11 
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Таблиця 9.5.1 - Підсумки оцінювання експертами якості дипломних проектів спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» (193 «Геодезія та землеустрій») 
 

Курс 

Шифр 

академіч-

ної групи 

Прізвище, 

ініціали  

студента 

№  

залікової 

книжки 

Тема дипломного проекту 

Оцінки 

на захисті 

дипломного проекту 

за експертною 

перевіркою 

4 841 Бережок Ю.І. 1371.13.8 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за  

межами населених пунктів на території Бочечківської сільської 

ради Конотопського району Сумської області. 

задовільно задовільно 

4 841 
Бондаренко 

Ю.С. 
1366.13.8 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Кудрівської сільської ради в межах Сосницького 

району  Чернігівської області. 

добре добре 

4 841 Власова А.С. 1542.13.8 

Приватизація земельних ділянок для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та ведення особистого селянського  господарства в межах 

с. Підлипне  Сумської області. 

задовільно задовільно 

4 841 Герасько К.Р. 1367.13.8 

Геодезичні роботи при відведенні земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства за  межами 

населених пунктів на території Юрівської сільської ради 

Конотопського району Сумської області. 

відмінно відмінно 

4 841 Гончар В.С. 1368.13.8 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  

оренду Путивльському районному міжгосподарському 

будівельному підприємству по агропромисловому будівництву 

«Шляховик» в межах м. Путивль Сумської області. 

відмінно відмінно 

4 841 Клюшник Т.О. 1369.13.8 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства за  

межами населених пунктів на території Попівської сільської 

ради Конотопського району Сумської області. 

відмінно відмінно 

 

 
 

 

Голова експертної комісії     О.І. Терещук 
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Курс 

Шифр 

академіч-

ної групи 

Прізвище, 

ініціали  

студента 

№  

залікової 

книжки 

Тема дипломного проекту 

Оцінки 

на захисті 

дипломного проекту 

за експертною 

перевіркою 

4 841 Либань Ю.О. 1370.13.8 

Перенесення  в натуру (на місцевість) проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за  межами населених 

пунктів на території Попівської сільської ради Конотопського 

району Сумської області. 

відмінно відмінно 

4 841 
Тимошенко 

О.О. 
1552.14.8 

Технічна документація  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в межах м. Конотоп  Сумської області. 

задовільно задовільно 

4 841 Шевченко Р.В. 1374.13.8 

Приватизація земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в межах м. Конотоп  Сумської області. 

задовільно задовільно 

                      Середній бал 4,0 4,0 

 

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) – 0 

 

 

 

 
 


