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Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Освітня програма Геодезія та землеустрій 

Освітні ступені  

та кваліфікація 

Ступінь вищої освіти – бакалавр; 

Кваліфікація – бакалавр  з геодезії та землеустрою 

Термін навчання 4 роки бакалавр 

Об’єкт діяльності 

випускника 

Структурні підрозділи державних, обласних і 

місцевих органів влади з питань обліку, 

використання й охорони земель; проєктні иа 

науково-дослідні інститути із землеустрою; 

спеціалізовані, ліцензовані землевпорядні та 

геодезичні організації; державні інспекторські 

служби з використання та охорони земель; 

підприємства та організації, що займаються 

економічною та правовою діяльністю в галузі 

земельних відносин; земельно-оціночні організації 

та підприємства, пов’язані з купівлею-продажем 

земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості; 

містобудівні організації; підприємств, що 

розробляють і впроваджують геоінформаційні 

системи 

Вид діяльності 

випускника 

Розробка технічної документації (приватизація і 

переоформлення); розробка проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність 

(зміна цільового призначення, оренда); оцінка 

нерухомого майна; збір просторових даних засобами 

супутникових і наземних вимірювань електронними 

приладами; створення баз даних і реалізація 

геоінформаційних технологій з питань кадастру; 

виконання кадастрових зйомок; організація 

територіально-функціонального використання 

земель і планування землекористувань; планування 

розвитку населених пунктів і їх зонування; 

здійснення державного контролю за використанням і 

охороною земель 

Первинні посади у 

сфері діяльності 
 Топограф; 

 Топограф кадастровий; 

 Геодезист; 

 Землевпорядник; 

 Фахівець з геосистемного моніторингу 

навколишнього середовища; 

 Фахівець з дистанційного зондування землі та 

аерокосмічного моніторингу  



Основні дисципліни  Галузева комп’ютерна графіка та основи ГІС; 

 Технічно-інформаційні засоби комунікації та 

обробки галузевих даних; 

 Геодезія; 

 Землевпорядне проектування; 

 ГІС і бази даних; 

 Комплексна оцінка землі та нерухомості; 

 Земельний кадастр 

Випускаюча кафедра Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Завідувач кафедри Артамонов Володимир Володимирович, доктор 

технічних наук, професор 

Контакти вул. Першотравнева, б. 20,  м. Кременчук, 

Полтавська обл., корпус № 7, к. 7217, 7218 (2 

поверх) 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

(05366) 3-62-77; (098) 763-99-32; (096) 960-26-32 

Деканат факультету природничих наук (098) 906-50-

70 

Приймальна комісія університету (0536) 75-86-96; 

(067) 400-01-63 

Web: http://gzk.kdu.edu.ua/  
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