
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Геодезія та землеустрій

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр геодезії та землеустрою

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України,
Сертифікат про акредитацію УД № 21006914, строк дії – до 
01.07.24 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України – 8 рівень
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
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.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єкти  вивчення:  теоретичні  основи,  методики,  технології  та

обладнання  для  збирання  та  аналізу геопросторових  даних  про
форму  та  розміри  Землі,  її  відображення  на  картах  і  планах,
забезпечення зведення інженерних споруд (включаючи підземні) та
вивчення геопросторових зв’язків між об’єктами та структурами.

Теоретичний  зміст  предметної  області:  знання  про  форму  та
розміри Землі, концепції і принципи ведення топографо-геодезичної
діяльності  та  земельного  кадастру,  а  також  їх  інформаційне
забезпечення.  Базові  знання  з  природничих  наук  та  поглиблені
знання з математики та інформаційних технологій.

Методи,  методики  та  технології:  польові,  камеральні  та
дистанційні  методи досліджень, методики збирання та оброблення
геопрострових  даних,  геоінформаційні  технології,  технології
польових та камеральних робіт у галузі геодезії та землеустрою.
Інструменти та обладнання: геодезичне, навігаційне, аерознімальне
обладнання,  фотограмметричні  та  картографічні  комплекси  та
системи,  спеціалізоване  геоінформаційне,  геодезичне  і
фотограмметричне  програмне  забезпечення  для  розв’язання
прикладних задач в геодезії та землеустрої.



Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі геодезії та землеустрою
Ключові слова:
геодезія, ГІС, земельна ділянка, кадастр, оцінка нерухомості.

Особливості 
програми

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Випускник із ступенем магістра геодезії, картографії та землеустрою
здатен виконувати такі професійні роботи (за ДК 003:2015):

2131.2  Адміністратор бази (гео) даних;
2131.2  Адміністратор (гео) системи;
2148.2  Аерофотозйомник;
2320   Викладач професійно-технічного навчального закладу; 
2148.2  Геодезист;
2431.2  Зберігач фондів (геофондів);
2148.2  Інженер-землевпорядник;
2213.2   Інженер з відтворення природних екосистем;
2149.2   Інженер з інвентаризації нерухомого майна;
2213.2   Інженер з природокористування;
2148.2  Картограф;
2148.2  Картограф-укладач;
2148.2   Редактор карт;
2148.2  Редактор карт технічний;
2148.2   Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього 
середовища
2148.2   Фахівець з дистанційного зондування землі та 
аерокосмічного моніторингу 
2148.2  Фотограмметрист

Можливість професійної сертифікації
Подальше навчання

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Студентсько-центроване  навчання,  лекції,  практичні  заняття,
самостійна  робота  з  використанням  підручників,  навчальних
посібників,  консультації,  проектна  робота,  підготовка
кваліфікаційної роботи магістра.

Оцінювання Кредитно-трансферна система, що передбачає оцінювання студентів 
за усіма видами аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності,
спрямованими на опанування навчального навантаження з освітньої 
програми.

Письмові екзамени, звіт з практики, презентації індивідуальних 
завдань. Проміжний модульний контроль, підсумковий контроль у 
формі іспитів та заліків за відповідними дисциплінами, 
розрахунково-графічні роботи, курсові проекти. Публічний захист 
кваліфікаційної роботи магістра. 

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 

- використовувати усно і письмово технічну українську мову та
вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з
геодезії та землеустрою;



стандартом -  знати  теоретичні  основи  геодезії,  вищої  та  інженерної
геодезії, топографічного і тематичного картографування, складання
та  оновлення  карт,  дистанційного  зондування  Землі  та
фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного
кадастру;

-  знати  нормативно-правові  засади  забезпечення  питань
раціонального  використання,  охорони,  обліку та  оцінки  земель  на
національному, регіональному, локальному і господарському рівнях,
процедур  державної  реєстрації  земельних  ділянок,  інших  об’єктів
нерухомості та обмежень у їх використанні;

-  застосовувати  методи  і  технології  створення  державних
геодезичних  мереж  та  спеціальних  інженерно-геодезичних  мереж,
топографічних  знімань  місцевості,  топографо-геодезичних
вимірювань для вишукування, проектування, зведення і експлуатації
інженерних  споруд,  громадських,  промислових  та
сільськогосподарських  комплексів  з  використанням  сучасних
наземних і аерокосмічних методів;

- використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії
і  землеустрою,  її  систематизації  і  класифікації  відповідно  до
поставленого проектного або виробничого завдання;

- використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання
і  технології,  методи  математичного  оброблення  геодезичних  і
фотограмметричних вимірювань;

-  використовувати  методи  і  технології  землевпорядного
проектування,  територіального  та  господарського  землеустрою,
планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та
ведення державного земельного кадастру;

-  розробляти  проекти  землеустрою,  землевпорядної  і
кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати
карти  і  готувати  кадастрові  дані  із  застосуванням  комп’ютерних
технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;

-  обробляти  результати  геодезичних  вимірювань,
топографічних  і  кадастрових  знімань,  з  використанням
геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і
системи керування базами даних;

- володіти технологіями і методиками планування і виконання
геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного
оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах;

-  володіти  методами  землевпорядного  проектування,
територіального  і  господарського  землеустрою,  планування
використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов
соціально-економічного,  екологічного,  ландшафтного,  природо-
охоронного характеру та інших чинників;

-  володіти  методами  організації  топографо-геодезичного  і
землевпорядного  виробництва  від  польових  вимірювань  до
менеджменту  та  реалізації  топографічної  та  землевпорядної
продукції  на  основі  використання  знань  з  основ  законодавства  і
управління виробництвом.



Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

-  володіти   сучасними  методами,  приладів  і  програмного
забезпечення для проектування, організації і виконання геодезичних
робіт;

- володіти геоінформаційними технологіями для моделювання і
аналізу просторових об’єктів і явищ;

- виконувати оцінку земель і нерухомого майна;
-  володіти  сучасними  технологіями  землевпорядного

проектування  та  обліку  земель  для  раціонального  використання
земельних ресурсів, підвищення ефективності використання земель
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Якісний  рівень  професійної  підготовки  магістрів  забезпечується
кваліфікованим  науково-педагогічним  складом  кафедри,  до  якого
входять  доктори  та  кандидати  наук,  професори,  доценти,  члени
Громадської  організації  «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів  Землі»,
Асоціації  фахівців  нерухомості  України  (АФНУ),   Громадської
організації  «Всеукраїнське  об’єднання  «Українське  товариство
оцінювачів».  Три  викладачі  мають  сертифікат  про  володіння
англійською  мовою  на  рівні  В-2;  шість  пройшли  міжнародне
стажування  –  один  з  них  двічі.  Всі  викладачі  кафедри  мають
потужний практичний досвід в професійній галузі.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальний  процес  у  повному  обсязі  забезпечений  аудиторним
фондом,  адміністративними  і  допоміжними  приміщеннями.
Спеціалізовані  комп’ютерні  лабораторії  кафедри  мають  сучасне
обладнання та програмне забезпечення (ArcGIS 10.5, Get to know Arc
View 3.2, ArcGIS VBA, Autodesk Delta Digitals 2012), а також доступ
до мережі Інтернет.
Для лекційних занять використовуються аудиторії з мультимедійним
обладнанням. Для проведення практичних занять використовується 
спеціалізована аудиторія геодезії та картографії (ауд. 410арх) з 
геодезичним обладнанням, лабораторії оцінки землі та нерухомого 
майна (ауд. 407 арх.), геоінформаційних систем, землеустрою та 
кадастру (ауд. 412бмк) та геоінформаційних систем та дистанційного
зондування землі (ауд. 412аВЦ), обладнані комп’ютерами та 
відповідним програмним забезпеченням.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Усі освітні компоненти освітньої програми Геодезія, картографія та 
землеустрій забезпечені такими навчально-методичними 
матеріалами: підручники; навчальні посібники; конспекти лекцій; 
методичні вказівки та рекомендації; індивідуальні завдання; 
збірники індивідуальних завдань; приклади розв’язування типових 
задач чи виконання типових завдань; комп’ютерні презентації; 
ілюстративні матеріали; каталоги ресурсів тощо.
Усі навчально-методичні матеріали доступні для студентів у 
читальних залах наукової бібліотеки 
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в тому числі у залі 
інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом до 
мережі Інтернет та локальної мережі Університету, у цифровому 
репозиторію http://eprints.kname.edu.ua, на порталі Центру 
дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Відповідно  до  Положення  про  академічну  мобільність  студентів,
аспірантів,  докторантів,  науково-педагогічних  та  наукових
працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Міжнародна 
кредитна 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова має 5 діючих договорів в 
рамках Erasmus + International Credit Mobility із наступними 

http://cdo.kname.edu.ua/
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http://eprints.kname.edu.ua/
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/


мобільність іноземними університетами, а саме:
1) Близькосхідний Технічний Університет, м. Анкара, Туреччина 
(METU) 
2) Університет імені Арістотеля, м. Салоніки, Греція 
3) Університет Нової Горіци , м. Нова Горіця, Словенія
4) Естонський Університет природничих наук, м. Тарту, Естонія 
5) Лодзинський технічний університет (м. Лодзь, Польща)  

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Відповідно  до  Правил  прийому  на  навчання  до  
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF

