
193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ 
 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Освітня програма ОС бакалавр – Геодезія та землеустрій 

ОС магістр – Землеустрій та кадастр 

Освітні ступені 

та кваліфікація 

ОС бакалавр – бакалавр із геодезії та землеустрою 

ОС магістр – магістр із геодезії та землеустрою 

Термін навчання бакалавр – 3 роки 10 місяців 

магістр – 1 рік 4 місяці 

Об’єкт діяльності 

випускника 

Структурні підрозділи Держгеокадастру України; підприємства 

топографо-геодезичного, картографічного, землевпорядного профілів; 

органи державної влади та місцевого самоврядування (земельні відділи 

і геодезичні служби); геологічні організації (включаючи 

геологорозвідувальні та бурові управління); гірничодобувні 

підприємства; геодезичні служби промислових підприємств 

(нафтопереробних, машинобудівних тощо); бюро технічної 

інвентаризації; біржі, агенції чи інші організації, що здійснюють оцінку 

землі та нерухомості, її купівлю-продаж; науково-дослідні і проєктні 

інститути геодезії, картографії, землеустрою 

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 геопросторових 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 
 Технік-топограф; 

 Технік-топограф кадастровий; 

 Геодезист; 

 Інженер-землевпорядник; 

 Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; 

 Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного 

моніторингу 

Основні дисципліни  Геодезія; 

 Землеустрій; 

 ГІС і бази даних; 

 Кадастр; 

 Картографія; 

 Фотограмметрія та дистанційне зондування 

Випускаюча кафедра Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою 

Завідувач кафедри Сукач Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор 

Контакти вул. Першотравнева, б. 20, м. Кременчук, Полтавська обл., корпус № 7, 

к. 7217 (2 поверх), 7502 (5 поверх) 

Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії 

та землеустрою:  (068) 6366903 

Деканат ІМІТПН:  (098) 7314134 

Приймальна комісія університету:  (067) 4000163; (05366) 758696 

Email: gzk@kdu.edu.ua 

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

Facebook: https://www.facebook.com/kafedragzk.krnu 
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