
СИЛАБУС  

КВАЛІФІКАЦІЙНА  РОБОТА (ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ) 
 

1. Загальна інформація про освітній компонент  

Повна назва    Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт)  

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) 

Заболотня Т.М.,  Кузько Р.В., Резвушкин Ю.Б., викладачі   

Класичного фахового коледжу Сумського державного 

університету 

Рівень освіти 
Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр   8-й семестр 

Обсяг   Обсяг становить 5,0 кредитів ЄКТС 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі 

Статус   Атестація  

Передумови для вивчення   

Перелік дисциплін, що мають бути вивчені раніше: 

«Геодезія», «Топографічне та землевпорядне креслення», 

«Землевпорядне проєктування», «Організація 

землевпорядних робіт», «Земельний кадастр», «Геодезичні 

роботи при землеустрої», «Фотограмметрія(зі змістовим 

модулем: дистанційне зондування Землі)», «Земельне 

право», «Комп'ютеризація землевпорядного виробництва», 

«Управління земельними ресурсами (зі змістовим модулем: 

менеджмент в землевпорядкуванні)», «Економіка, 

організація і планування сільськогосподарського 

виробництва», «Основи сільськогосподарського 

виробництва» 

Додаткові умови 

Виконання індивідуального навчального плану підготовки 

фахового молодшого бакалавра в повному обсязі 

(відсутність заборгованостей) 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета освітнього компонента  

Метою освітнього компоненту є комплексна перевірка теоретичної та практичної фахової 

підготовки здобувачів-випускників з метою встановлення відповідності їх 

кваліфікаційного рівня вимогам тимчасового стандарту фахової передвищої освіти, 

освітньо-професійній програмі, навчальному плану і програмам підготовки за освітніми 

компонентами; прийняття рішення про присудження ступеня фахового молодшого 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації «фаховий молодший бакалавр геодезії та 

землеустрою».  



4. Зміст освітнього компонента 

Отримання  завдання на кваліфікаційну роботу (дипломний проєкт).  

Самостійна підготовка кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).  

Перевірка кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).  

Складання відгуку керівником кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).  

Проведення рецензування  кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).  

Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту). 

Публічний захист кваліфікаційної роботи(дипломного проєкту) перед Державною 

екзаменаційною комісією. 

5. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент: 

ПРН 4. Володіти основними поняттями, професійною термінологією, формами 

вираження, засадами та методами технічної діяльності. 

ПРН 7.  Володіти комп’ютером на рівні користувача землевпорядними та 

геодезичними програмами, здатність застосовувати інформаційні системи і 

технології для професійної діяльності. 

ПРН 8. Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього 

середовища, збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя, 

підтримувати та розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте 

життя в умовах впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

ПРН 9. Демонструвати навички самонавчання, відкритості до нових знань, проявляти 

вміння нести відповідальність за результатами своєї діяльності.  

ПРН 11. Застосовувати методи та прийоми просторового мислення для розв’язання 

спеціалізованих завдань, уміти виконувати креслення, елементи графіки, 

складати та оформляти планово картографічні матеріали на паперових та 

електронних носіях згідно стандартів. 

ПРН 12. Розуміти взаємний вплив природніх факторів та результатів діяльності людини 

на ґрунти, природні та сільськогосподарські ландшафти. 

ПРН 13. Використовувати основи геодезії для розв’язання спеціалізованих задач, 

обирати і застосовувати обладнання та інструменти для виконання топографо-

геодезичних робіт, демонструвати вміння виконувати різні види топографо-

геодезичних робіт з метою одержання планово-картографічного матеріалу, 

використовувати супутникові системи, автоматизовані способи зйомки. 

ПРН 14. Визначати площі земельних ділянок для цілей землеустрою, земельного 

кадастру, гідрографії, будівництва та промисловості, демонструвати вміння 

математичної обробки результатів польових вимірювань при визначенні площ 

та складанні експлікацій. 

ПРН 15. Розв’язувати різні задачі при перенесенні проєктів в натуру, прив’язки і 

дешифрування аерофотознімків, складати фотоплани та здійснювати 

комбіновану зйомку, використовувати планово-картографічні матеріали та 

демонструвати готовність вносити зміни до них 



ПРН 16. Володіти методами розробки всіх видів проєктів землеустрою та технічної 

документації, здійснення встановлення та відновлення меж земельних ділянок 

на місцевості.  

ПРН 17. Використовувати планово-картографічні матеріали та демонструвати 

готовність вносити зміни до них.  

ПРН 18. Дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і 

техніко-економічних нормативних вимог у професійній діяльності.  

ПРН 19. Застосовувати знання з ландшафтно-екологічних підходів при проєктуванні 

сільськогосподарських ландшафтів  і питань  у галузі сільськогосподарського 

виробництва, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарських культур. 

ПРН 20. Використовувати основи виробництва сільськогосподарської продукції у 

процесі розв’язання спеціалізованих завдань землевпорядкування, розуміти 

біологічні, екологічні та агротехнічні аспектів вирощування 

сільськогосподарських культур, 

закономірності їх росту та розвитку, вимоги до факторів зовнішнього 

середовищ. 

ПРН 21. Знати види землевпорядних робіт, застосовувати методику техніко-

економічного обґрунтування організації території землеволодінь і 

землекористувань, аналізувати закономірності організації землевпорядних 

робіт, систематизувати та опрацьовувати інформацію з питань землеустрою та 

земельних ресурсів, демонструвати навички планування землевпорядних 

робіт. 

ПРН 22. Використовувати спеціалізовані професійні комп’ютерні програми для 

оформлення проєктної документації, використовувати комп'ютерні технології 

при виконанні топографо-геодезичних робіт. 

ПРН 23. Володіти теоретичними основами землевпорядкування та кадастру, вміннями 

та навиками, необхідними для роботи користувача системи державного 

земельного кадастру, в тому числі державним кадастровим реєстратором, 

вміти організовувати та виконувати роботи по збору земельно-кадастрової 

інформації. 

ПРН 24. Застосовувати норми земельного права України для розв’язання 

спеціалізованих завдань, застосовувати знання земельних правовідносин з 

метою забезпечення права власності та користування землею при здійсненні 

операції з нерухомістю. 

ПРН 25. Використовувати знання в сфері законодавчого та організаційного 

забезпечення контролю за використанням і охороною земель та їх 

моніторингу, розуміти суть роботи та ведення документації державного 

інспектора з охорони земель, готувати та обґрунтувати, згідно законодавства 

та діючих методик звіт про нормативну і експертну оцінку земельних ділянок 

різного цільового призначення 

ПРН 26. Знати та розуміти ресурсний потенціал сільськогосподарського виробництва, 

визначати економічну ефективність виробництва сільськогосподарської 

продукції та ідентифікувати заходи щодо її підвищення, демонструвати вміння 

проводити нормативну грошову оцінку земель і нерухомості, визначати 

експертну грошову оцінку окремих земельних ділянок. 



ПРН 28. Застосовувати знання основ менеджменту, закономірностей розвитку 

управління земельними ресурсами, використовувати методи та механізми 

управління земельними ресурсами для розв’язання спеціалізованих завдань. 

6. Види навчальної діяльності 

НД 1. 
Проведення дослідження за індивідуальним завданням кваліфікаційної 

роботи (дипломного проєкту). 

НД 2. Написання кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту). 

НД 3. Представлення результатів (презентація, захист). 

7. Методи викладання, навчання 

Репродуктивний; проблемний виклад; емпіричний, методи контролю і самоконтролю за 

ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: кваліфікаційна робота (дипломний 

проєкт).  

8. Методи та критерії оцінювання 

8.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий 

текст кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту) написаний із дотриманням всіх вимог 

щодо даного виду робіт; повинен бути 

бездоганно оформлений по відношенню до 

демонстраційного матеріалу, тексту, списку 

літератури, а також застосування в роботі 

нормативної бази України; здобувач освіти при 

написанні та захисті кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту) виявив вміння самостійно 

й творчо мислити, засвідчив глибоку обізнаність 

в предметному полі свого дослідження, а також 

глибокі знання із фундаментальних дисциплін; 

здобувач освіти повністю висвітлює зміст 

матеріалу з установленого питання або 

проблеми; вільно володіє спеціальними 

термінами; технічно грамотно ілюструє 

відповідь схемами, ескізами, кресленнями; 

вільно читає креслення; послідовно викладає 

матеріал, застосовує довідники, нормативні 

документи; впевнено і правильно застосовує 

одержані знання для вирішення практичних 

завдань; доповідь здобувача освіти, що захищає 

дипломний проєкт, повинна бути логічною, 

грамотною, аргументованою, відповідно до теми 

дипломної роботи; на всі питання членів комісії 

дає чіткі, повні відповіді; наявний позитивний 

відгук керівника та оцінка «відмінно» 

рецензента. 



4 (добре) достатній 

текст кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту) написаний із дотриманням вимог щодо 

даного виду робіт, втім мають місце несуттєві 

зауваження, недоліки в оформленні тексту; 

здобувач достатньо логічно й обґрунтовано 

викладає думку при захисті; здобувач освіти при 

написанні та захисті кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту) виявив вміння самостійно 

мислити, засвідчив обізнаність в предметному 

полі свого дослідження, а також знання із 

фундаментальних дисциплін; читає креслення, 

але є незначні зауваження щодо графічних 

зображень проєкту; наявний позитивний відгук 

керівника та позитивна рецензія, але мають 

місце несуттєві зауваження в рецензії; виявлені 

незначні недоліки в оформленні тексту; не вдало 

обрані ракурси перспективних зображень 

проєкту (візуалізацій); нечіткі і невпевнені 

відповіді на окремі питання, поставлені членами 

комісії під час захисту, допускає одну-дві 

неточності у спеціальній термінології, 

другорядних висновках, помилки в 

арифметичних підрахунках, які не змінюють суті 

одержаних результатів.  

3 (задовільно) середній 

текст кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту) написаний із дотриманням більшої 

частини вимог щодо даного виду робіт, втім 

мають місце істотні зауваження, недоліки в 

оформленні тексту й оформленні графічного 

матеріалу; здобувач не достатньо логічно й 

обґрунтовано викладає думку при захисті;  

наявний позитивний відгук керівника та 

позитивна рецензія, проте містять значну 

кількість зауважень; здобувач освіти при 

написанні та захисті кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту) засвідчив обізнаність в 

предметному полі свого дослідження, втім зміст 

питань розкриває частково, не завжди 

послідовно; не пов’язує свої відповіді з раніше 

одержаними знаннями із фундаментальних 

дисциплін; читає схеми і креслення, але 

допускає окремі помилки, наявні зауваження 

щодо графічних зображень проєкту; відповіді 

здобувача освіти неповні, але суть питання в 

цілому висвітлена; для вирішення практичних 

завдань застосовує одержані знання з деякими 

труднощами; у спеціальній термінології 

допускає помилки, слабо володіє технікою 

обчислень. 

2 (незадовільно) початковий 
текст кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту) написаний без дотримання більшої 



частини вимог щодо даного виду робіт; мають 

місце істотні зауваження в оформленні графічні 

матеріалу; допускає грубі помилки в 

обчисленнях і кінцевих висновках; читає схеми, 

креслення з грубими помилками, слабо володіє 

спеціальною термінологією; текстовий матеріал 

містить значну кількість помилок, багато 

виправлень, слабо володіє мовою викладу 

матеріалу,  при написанні та захисті дипломного 

проєкту засвідчив необізнаність в предметному 

полі дослідження; наявний відгук наукового 

керівника, який містить значну кількість 

зауважень, та оцінка «незадовільно» рецензента. 

8.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Передбачені такі методи поточного формативного оцінювання:  настанови викладача, що 

керує кваліфікаційною роботою (дипломним проєктом); консультування та настанови 

щодо підготовки кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту), формування презентації; 

обговорення та взаємооцінювання виконаних завдань кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту). 

8.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

1.  Перевірка виконання кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).  

2. Публічний захист кваліфікаційної роботи(дипломного проєкту) перед Державною 

екзаменаційною комісією. 

9. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 
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