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кафедра Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ                    ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Сучасні тенденції розвитку галузі потребують нових

підходів до формування земельного адміністрування та

забезпечення містобудівної діяльності. Випускник

спеціальності «Геодезія та землеустрій» є основним

учасником землевпорядної, кадастрової й оціночної

діяльності.

Робота фахівця з геодезії та землеустрою потребує

вміння аналізувати та приймати виважені рішення, вести

діалог; вимагає: уважності, чіткості та відповідальності,

точності, наполегливості, впевненості, активності та

зосередженості в будь-яких умовах. Нині будь-яка

операція з землею потребує відповідного оформлення та

виконання значного обсягу робіт, починаючи від оцінки

земельних ділянок, розробки технічної і проєктної

документації і відповідного правового оформлення,

просторового та містобудівного забезпечення.

Окремим напрямом є застосування сучасних IT

технологій і впевнене користування геоінформаційними

системами.

Основні посади, які можуть обіймати фахівці:

кервні посади в органах влади, місцевого самоврядування

об’єднаних територіальних громад в сфері земельних

відносин, нерухомості та містобудування;

інженер-землевпорядник;

інженер-геодезист;

оцінювач нерухомості;

інженер-геоінформатик.
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Другий (магістерський) рівень – «Геодезія та 
землеустрій»

Формування у випускників здатності розв’язувати
складні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми в процесі професійної діяльності або
навчання, що передбачає застосування теоретичних
знань з геодезії та землеустрою та технологій і
обладнання у галузі топографо-геодезичного
виробництва з метою отримання та аналізу
геопросторових даних.
Результати навчання:
- знання спеціалізованого програмного забезпечення 
і ГІС систем та базові вміння програмувати для 
вирішення прикладних професійних задач;
- здатність застосовувати професійно-профільовані 
знання й практичні навички для розв’язання типових 
задач спеціальності, а також вибору технічних 
засобів для їх виконання та ін.

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Зміни сучасність – створи своє майбутнє!

Радзінська
Юлія Борисівна

(099)-780-00-49 Viber
(063)-847-27-53

+38(057) 707-31-04    

gis@kname.edu.ua

gis.kname.edu.ua

@kafedragis

Перший (бакалаврський) рівень – «Геодезія, картографія та землеустрій»

Формування у здобувачів вищої освіти здатності до розв’язання складних спеціалізованих задач геодезії

та землеустрою.

Результати навчання:

- знати та застосовувати у професійній діяльності нормативно-правові акти, нормативно-технічні

документи, довідкові матеріали в сфері геодезії та землеустрою і суміжних галузей;

- застосовувати концептуальні знання природничих і соціально-економічних наук при виконанні завдань

геодезії та землеустрою;

- виконувати обстеження і вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проєктні та проєктно-

вишукувальні роботи при виконанні професійних завдань з геодезії та землеустрою та ін.

Наші переваги:

- спрямованість освітньої програми на запити здобувачів освіти і

представників ринку праці;

- використання сучасних геоінформаційних технологій та практико-

орієнтована організація навчання;

- робота з сучасним геодезичним забезпеченням;

- співпраця з міжнародними вищими навчальними закладами та

підприємствами, значна кількість бюджетних місць;

- участь у вітчизняних та міжнародних конкурсах, практиках, проектах та

олімпіадах, наявність наукових шкіл;

- врахування інтересів здобувачів, наявність дослідницької матеріально-

технічної бази;

- застосування форм і методів навчання та викладання із застосуванням

інноваційних технологій.

Байструк О. В. – студентка 4 курсу групи ГКЗ 2018-2 -

Сучасні напрями розвитку міст та регіонів потребують

висококваліфікованих спеціалістів. Спеціальність 193 Геодезія

та землеустрій з її потужними науковими кадрами та

матеріально-технічною базою дають можливості реалізуватися
в галузі та займати лідируючі місця на ринку праці.

Третій (освітньо-науковий) рівень - «Геодезія 
та землеустрій»

Формування науково-обґрунтованих засобів 
вирішення складних спеціалізованих завдань та 
практичних проблем в процесі професійної 
діяльності або навчання, що передбачають 
застосування теоретичних знань з геодезії та 
землеустрою, кадастру та моніторингу земель з 
застосуванням новітніх ефективних технологій і 
обладнання у галузі.
Результати навчання
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики

Можливості наших студентів та випускників:

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній, навчальній,

організаційній, громадській роботі, є учасниками міжнародних та всеукраїнських програм, конкурсів,

наукових конференцій, семінарів та форумів, отримують дипломи переможців престижних конкурсів,

гідно представляючи Університет на міжнародному та національному рівнях.

Кафедра Земельного адміністрування та геоінформаційних систем готує спеціалістів, які відповідають

сучасним потребам ринку праці.

Наші студенти говорять:

Докладнише:

mailto:gis@kname.edu.ua

