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Опис освітньої компоненти
Атестаційний екзамен зі спеціальності є формою кваліфікаційних випробувань щодо
об’єктивного визначення рівня якості освітньої та професійної підготовки випускників закладу вищої
освіти. Програму атестаційного екзамену складено відповідно до проекту галузевого стандарту
підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському рівні зі спеціальності 193 “Геодезія та
землеустрій” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” освітньо-професійної програми “Геодезія та
землеустрій”. Метою атестаційного екзамену є перевірка і оцінка теоретичного та практичного рівня
підготовки випускників з метою встановлення відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівнів
вимогам галузевого стандарту вищої освіти України та вирішення питань про присвоєння випускникам
кваліфікації бакалавра з геодезії та землеустрою і видачу диплому. Найменування та опис
компетентностей, формування котрих забезпечує атестаційний екзамен:
- здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми геодезії та
землеустрою із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження
фізичної поверхні Землі, форми, розмірів та гравітаційного поля Землі, проведення вимірів на земній
поверхні для відображення її на планах та картах, для розв’язання різних наукових і практичних
завдань;
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
- мати знання та розуміння області геодезії та землеустрою;
- здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово;
- здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій;
- здатність використання інформаційних технологій;
- здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж
життя;
- здатність працювати як самостійно, так і в команді;
- мати навички забезпечення безпеки життєдіяльності;
- прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого
розвитку суспільства;
- визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної чесності, а
також професійних кодексів поведінки;
- здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і
методик в галузі геодезії і землеустрою;
- здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математики,
інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та
технічні підходи;
- здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у навчанні та професійній
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діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;
- здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою;
- здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної діяльності
в галузі геодезії і землеустрою;
- здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та
землеустрою;
- здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та
фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання;
- здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові дані у
польових та камеральних умовах;
- здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з метою
синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою;
- здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи,
готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних
досліджень в геодезії та землеустрої;
- здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою;
- здатність організовувати природоохоронну діяльність, розробляти стратегію розвитку
землекористування;
- здатність самостійно проводити техніко-економічне обґрунтування землевпорядних проектів,
організацію професійної діяльності і планування в землекористуванні;
- здатність проводити оцінку та експертизу земельних ресурсів і пошук економічних механізмів
раціонального їх використання.
Програмні результати навчання:
- використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися іноземною
мовою у колі фахівців з геодезії та землеустрою;
- 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,
процедури 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;
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- 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.
- володіти методами техніко-економічного обґрунтування землевпорядних проектів, організації
професійної діяльності і планування в землекористуванні.
- володіти методами оцінки та експертизи земельних ресурсів і пошуку економічних механізмів
раціонального їх використання.
Атестаційний екзамен проводиться на основі використання критеріїв об’єктивного оцінювання з
використанням комплексної системи оцінювання (поєднання національної системи, ЄКТС, 100бальної шкали оцінювання Університету). Результати оцінювання рівня якості підготовки здобувачів
вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» повинні
довести, що випускник: має концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та практичної
діяльності; вміє розв’язувати складні завдання з професійної діяльності на засадах компетентнісного
підходу. Підсумкова оцінка атестаційного екзамену складається із сумарної оцінки за виконаними
теоретичними та практичними завданнями. Для складання атестаційного екзамену здобувачів вищої
освіти на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» включені
питання таких обов'язкових дисциплін навчального плану: «Геодезія», «Землеустрій та організація
територій», «Економіко-правові відносини в землекористуванні», «Експертиза та оцінка землі і
нерухомого майна», «Державний земельний кадастр».
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