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Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні маркшейдерсько-

геодезичні технології та прилади» для освітнього рівня магістра / Нац. техн. ун-

т. «Дніпровська політехніка», каф. геодезії. – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 9 с. 

Розробник – Кучин О.С. 

   Бруй Г.В. 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньо-професійної програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» (протокол № 1 від 30.08.22р.) та рішенням науково-методичної 

комісії спеціальності 184 «Гірництво» (протокол № 4 від 31.08.2022) 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вирішення 

гірничо-геометричних задач за допомогою сучасних прикладних програм та 

технологій. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ДРН 
зміст 

ДРН 1 Приймати рішення щодо раціонального вибору сучасних маркшейдерсько-

геодезичних приладів для виконання маркшейдерських зйомок 

 

ДРН2 Створювати картографічну документацію та вирішувати гірничо-геометричні 

задачі за допомогою сучасних прикладних програм 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни які вивчалися студентами на 

освітньому рівні бакалавр, що формують компетентності щодо здатності до 

ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно 

до майбутнього профілю роботи. 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
с
я

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 

аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 60 20 40 - - 6 54 

практичні 60 30 30 - - 8 52 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 120 50 70 - - 14 106 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 60 

ДРН1 

 

1. Сучасні маркшейдерсько-геодезичні прилади 

40 Сучасні прилади для лінійних вимірювань. 

Сучасні прилади для висотних вимірювань. 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Сучасні прилади для кутових вимірювань. 

Комбіновані маркшейдерсько-геодезичні прилади. 

Скануючі системи. 

Система глобального супутникового позиціювання 

Спеціальні маркшейдерсько-геодезичні прилади 

ДРН2 

2. Технології картографування та обробки результатів зйомок 

20 
Основні задачі геоінформаційних систем 

Сучасні засоби цифрового картографування 

Моделювання поверхонь 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

ДРН1 1. Ознайомлення з можливостями електронного тахеометра 8 

ДРН1 2. Налаштування електронного тахеометру. 12 

ДРН1 3. Виконання тахеометричної зйомки місцевості за допомогою 

електронного тахеометра  
20 

ДРН2 4. Обробка результатів тахеометричної зйомки та побудова 

електронної карти масштабу 1:500 
20 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 
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Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за  

темами, 

опитування 

студентів 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

тестові 

завдання 

визначення середнього 

балу тестових завдань; 

результатів виконання 

індивідуальних завдань 

практичні  індивідуальні 

завдання 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання індивідуальних завдань. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

контрольних заходів має право виконувати ККР у вигляді тестових завдань, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 
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Критерії оцінювання знань в процесі опитування студентів під час 

виконання лекційних занять та захисту практичних робіт наведені нижче. 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і 

автономії 

Показник 

оцінки  

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. Характеризує 

наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо обґрунтована 80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо обґрунтована 

та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об'єкт вивчення 65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання тестових завдань під час підсумкового  

контролю лекційних занять в якості критерія використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Загальна кількість запитань m в тестовому завданні складає 20. Кожна 

правильна відповідь оцінюється в 5 балів. Мінімальна кількість правильних 

відповідей становить – 12, що дорівнює 60 балам. 

Загальна оцінка засвоєння дисципліни розраховується як середній бал за 

результатами оцінювання знань з лекційних та практичних завдань. 
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7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання (електронні тахеометри, GNSS-приймачі). 

Демонстраційна версія Digitals. 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базові 

 

1. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України. – 

2001. 

 

2. ГКНТА-2.04-02-98. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. 

 

3 Геодезичні прилади : підручник / Т. Г. Шевченко, О. І. Мороз, І. С. 

Тревого; НУ "Львів. політехніка". - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Л., 2009. - 

484 c. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Довідкова система Digitals (ел. рес.) https://www.vinmap.net/?act=ind 
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Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Сучасні маркшейдерсько-геодезичні технології та прилади»  

для магістрів спеціальностей 

193 Геодезія та землеустрій та 184 Гірництво 

 

 

Розробник: Кучин Олександр Сергійович 

        Бруй Ганна Валеріївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурс в електронному форматі в редакції автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

4960050, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 

 


