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Опис освітньої компоненти
Освітній компонент «Елементи дуальної освіти» призначений для адаптації здобувачів освіти
спеціальності 193 «Геодезія землеустрій» до першого робочого місця, що відповідає його освітній
спеціальності та кваліфікації, підвищення їхньої мотивації до отримання кваліфікації, удосконалення
практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки,
що забезпечує дотримання стандартів вищої освіти та підвищення якості підготовки кваліфікованих
кадрів із урахуванням вимог роботодавців.
Структура курсу
Другий курс спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

3 семестр
10

Топографія

Ознайомитися на практиці з
технологіями і методиками
планування і виконання геодезичних,
топографічних і кадастрових знімань
та комп’ютерного оброблення
результатів знімань в
геоінформаційних системах;
Засвоїти методи 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.

Робота із картографічним і
топографічним матеріалом;
Допомога в розробці
картографічної основи
землевпорядних проектів;
Використання навиків роботи
із професійними графічними
редакторами для розробки і
обробки топографокартографічних матеріалів.

1

10

10

Ґрунтознавство
з основами
механіки ґрунтів

Оволодіти методами технікоекономічного обґрунтування
землевпорядних проектів, організації
професійної діяльності і планування
в землекористуванні

Геодезія

Ознайомитися із застосуванням
методів 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;

Робота із пробами та
результатами аналізу грунтів
та їх механічного складу,
засвоєння методів
інтерпретації результатів
грунтового аналізу,
Допомога у виконанні
геодезичних робіт; робота із
спеціальним обладнанням із
прив’язкою до інженерногеодезичних мереж;
закріплення навиків роботи із
спеціальним геодезичним
обладнанням та програмним
забезпеченням; допомога у
формуванні топографокартографічного матеріалу на
основі результатів
геодезичного знімання

4 семестр
10

Метрологія та
стандартизація

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

Робота із спеціалізованою
інформацією, опрацювання та
інтерпретація текстових,
цифрових та картографічних
матеріалів геодезичних
вишукувань та
землевпорядного
проектування

10

Геодезія

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

Закріплення навиків роботи із
спеціальним геодезичним
обладнанням та програмним
забезпеченням; допомога у
формуванні топографокартографічного матеріалу на
основі результатів
геодезичного знімання

10

Супутникова
геодезія

Ознайомитися зі сферами
застосування теоретичних основ
геодезії, вищої та інженерної
геодезії, топографічного і
тематичного картографування,
складання та оновлення карт,
дистанційного зондування Землі та
фотограмметрії, землеустрою,
оцінювання нерухомості і
земельного кадастру

Освоєння методів та прийомів
роботи із засобами
супутникової навігації;
ознайомлення на практиці із
принципами їх роботи;
допомога у використанні
даних супутникової навігації у
практичній роботі геодезиста
та землевпорядника

Залік
2

Третій курс спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

5 семестр
Землеустрій та
організація
територій

Ознайомитися із методами і технологіями
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;
Приймати участь у розробці проектів
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.

7

Державний
земельний
кадастр

Ознайомитися на практиці із методами і
технологіями землевпорядного
проектування, територіального та
господарського землеустрою, планування
використання та охорони земель,
кадастрових знімань та ведення
державного земельного кадастру;

Допомога із роботою
землевпорядника щодо
розробки проектів та інших
видів документації щодо
раціонального використання
та охорони земель,
наповнення та коригування
даних державного земельного
кадастру.

7

Комплексний
аналіз та
обробка
геодезичних
вимірів

Засвоїти базові методи збирання
інформації в галузі геодезії і землеустрою,
її систематизації і класифікації відповідно
до поставленого проектного або
виробничого завдання;
Засвоїти методи камерального обробітку
результатів геодезичних вимірювань,
топографічних і кадастрових знімань, з
використанням геоінформаційних
технологій та комп’ютерних програмних
засобів і системи керування базами даних.

Допомога в збиранні та
обробці інформації
геодезичного та
землевпорядного
призначення; ознайомлення
на практиці із прийомами
камеральної обробки
результатів геодезичних
вимірювань, топографічних і
кадастрових знімань із
використанням сучасних
приладів та обладнання

7

Планування
територій

Ознайомитися на практиці із методами і Допомога землевпорядникам
технологіями
землевпорядного та геодезистам у роботі із

9

Допомога
у
роботі
із
топографо-геодезичними
вимірюваннями, експлікацією
споруд, підземних і наземних
об’єктів; участь у розробці
землевпорядних
проектів;
ознайомлення на практиці із
методами
підготовки
кадастрових даних.

3

населених
пунктів

проектування,
територіального
та
господарського землеустрою, планування
використання
та
охорони
земель,
кадастрових
знімань
та
ведення
державного земельного кадастру;
Приймати участь в розробці проектів
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.

землевпорядного
проектування, планування
використання та охорони
земель; Допомога у роботі із
топографо-геодезичними
вимірюваннями, експлікацією
споруд, підземних і наземних
об’єктів; участь у розробці
землевпорядних проектів;
ознайомлення на практиці із
методами підготовки
кадастрових даних.

6 семестр
10

Еколого-правові
відносини в
землекористува
нні

Застосовувати на практиці знання
нормативно-правових засад 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

Використання здобутих знань
та навичок роботи із
нормативно-правовими
документами в процесі
вирішення практичних
завдань.

10

Геоінформаційн
і системи та
технології

Ознайомитися на практиці із базовими
методами збирання інформації в галузі
геодезії і землеустрою, її систематизації і
класифікації відповідно до поставленого
проектного або виробничого завдання

Допомога геодезистам та
землевпорядникам із роботою
з геоінформаційними
системами; обробка
отриманих даних; їх аналіз та
інтерпретація

10

Курсовий проект
з дисципліни
«Землеустрій та
організація
територій»

Сформувати пакет текстових, фактичних
та
картографічних
документів
для
виконання курсової роботи; Приймати
участь і відображати в проекті методи
розробки
проектів
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.

Підготовка пакета даних та
документів для виконання
курсової роботи; застосування
отриманих навичок та знань в
практичній діяльності на
підприємствах геодезичного
та землевпорядного профілю.

Залік

4

Четвертий курс спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

15

Моніторинг та
управління
земельними
ресурсами

Застосовувати на практиці методи технікоекономічного обґрунтування
землевпорядних проектів, організації
професійної діяльності і планування в
землекористуванні.

Допомога у здійсненні
контролю та управління
земельними ресурсами
відповідного розпорядника
земель; участь у розробці
техніко-економічного
обґрунтування
землевпорядних проектів

15

Експертиза та
оцінка землі і
нерухомого
майна

Ознайомитися на практиці із методами
оцінки та експертизи земельних ресурсів і
пошуку економічних механізмів
раціонального їх використання

Участь
в
оцінюванні
та
експертизі земельних ресурсів
різних категорій; допомога в
пошуку
економічних
механізмів
раціонального
землекористування

15

Державна
землевпорядна
експертиза

Оволодіти методами землевпорядного
проектування, територіального і
господарського землеустрою, планування
використання та охорони земель з
врахуванням впливу низки умов соціальноекономічного,

Допомога в розробці
землевпорядних проектів для
територіального і
господарського землеустрою,
планування раціонального
використання земель.

15

Міждисциплінар
ний курсовий
проект

Сформувати пакет текстових, фактичних
та
картографічних
документів
для
виконання
курсової
роботи;
різносторонньо ознайомитися із роботою
підприємства чи установи; застосувати на
практиці здобуті знання у сфері геодезії та
землеустрою.

Підготовка пакета даних та
документів для виконання
курсової роботи; застосування
отриманих навичок та знань в
практичній діяльності на
підприємствах геодезичного
та землевпорядного профілю.

Залік
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Оцінювання
Після закінчення навчання за елементами дуальної освіти (ЕДО) здобувачеві ОП «Геодезія та
землеустрій» може бути присвоєно професійну кваліфікацію на підприємстві, установі чи організації.
Оцінка компетентностей здобувачів вищої освіти проводиться представниками групи
забезпечення спеціальності «Геодезія та землеустрій» та представниками підприємства (установи)
бази ЕДО. За результатами виконання кожного блоку завдань освітньої компоненти здобувачі в усній
формі звітують перед комісією, що складається із представників закладу вищої освіти та
підприємства (установи) бази ЕДО.
При оцінюванні усного звіту здобувача враховуються наступні критерії:
Для здобувача вищої освіти:
- повнота доступу здобувачів до актуальної інформації про поточний стан розвитку професій;
- підвищення рівня компетентності здобувача з позиції цільової підготовки кадрів для ринку
праці;
 можливість застосування отриманих теоретичних знань на практичному досвіді роботи;
- отримання практичного досвіду під час навчання та можливості подальшого
працевлаштування.
Для роботодавців:
- вплив на процес підготовки фахівця щодо набуття необхідних компетентностей та
результатів навчання;
- отримання кваліфікованих фахівців, готових працювати на належному рівні без додаткових
витрат на первинне ознайомлення з робочими процесами;
- відбір найталановитіших здобувачів освіти для запрошення на роботу після закінчення
навчання.
Остаточна оцінка за ЕДО розраховується наступним чином:
Критерії оцінювання

Межі

Представлення результатів ЕДО

(100 балів)
0-100 балів

Шкала оцінювання:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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