
 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр 

Обов’язкові 

дисципліни: 

1. Іноземна мова (залік) 

2. Фізика (залік) 

3. Вища математика 

(залік) 

4. Геологія і 

геоморфологія (іспит) 

5. Інформатика і 

програмування (іспит) 

6. Фізичне виховання 

(залік) 

7. Геодезія (іспит) 

8. Топографічне 

креслення (залік) 

ІІ семестр 

Обов’язкові 

дисципліни: 

1. Іноземна мова (залік) 

2. Вища математика 

(іспит) 

3. Історія України 

(залік) 

4. Основи академічного 

письма (залік) 

5. Фізичне виховання 

(залік) 

6. Геодезія (іспит, 

курсова робота) 

 

Навчальна практика 
(з геодезії) 

 

ІІІ семестр 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Іноземна мова (залік) 

2. Вища математика (залік) 

3. Історія української 

культури (залік) 

4. Фізичне виховання 

(залік) 

5. Геодезія (іспит) 

4. Картографія (іспит) 

5. Інформатика і 

програмування (іспит) 

Дисципліни за вільним 

вибором студента: 

6. Геодезичні 

прилади/Ґрунтознавство і 

ландшафтознавство (іспит) 

7. Інженерна та 

комп’ютерна 

графіка/Системи 

автоматизованого 

проектування (іспит) 

VІ семестр 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Іноземна мова (залік) 

2. Філософія (іспит) 

3. БЖД та основи охорони 

праці (залік) 

4. Фізичне виховання 

(залік) 

5. Геодезія (іспит, 

курс.роб.) 

Дисципліни за вільним 

вибором студента: 

1. Теорія ймовірності та 

математична статистика 

/Математичні методи і 

моделі (залік) 

2. Метрологія і 

стандартизація/ 

Обчислювальна техніка та 

програмування (залік) 

 

Навчальна практика 

(з геодезії) 
 

V семестр 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Іноземна мова (залік) 

2. Фахова українська мова 

та основи ділової 

комунікації (залік) 

3. Математична обробка 

геодезичних вимірів 

(іспит) 

4. Основи землевпоряд-

кування і кадастру (іспит) 

5. Основи інженерної 

геодезії (іспит) 

Дисципліни за вільним 

вибором студента: 

6. Основи системотехніки 

/Дослідження операцій 

(іспит) 

VІ семестр 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Іноземна мова (залік) 

2. Громадянська освіта 

(залік) 

3. ГІС та бази даних (іспит) 

4. Вища геодезія (іспит) 

Дисципліни за вільним 

вибором студента: 

1. Міський і земельний 

кадастр /Охорона земель в 

землеустрої (іспит) 

2. Землеустрій 

/Землеробство і 

рослинництво (іспит) 

3. GPS технології 

/Інформаційні мережі та 

технології (іспит) 

 

Навчальна практика 

(з землеустрою) 
 

VІІ семестр 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Іноземна мова (залік) 

2. Економіка підприємства 

(залік) 

3. Фотограмметрія та 

дистанційне зондування 

(іспит) 

4.ГІС та бази даних (іспит) 

Дисципліни за вільним 

вибором студента: 

5. Оцінка нерухомості/ 

Інвестиційний аналіз (іспит) 

6. Землеустрій/ 

Землеробство і 

рослинництво (іспит) 

7. Земельне право/ 

Управління земельними 

ресурсами (іспит) 

VІІІ семестр 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Іноземна мова (залік) 

2. Фотограмметрія та 

дистанці. зондування (іспит) 

Дисципліни за вільним 

вибором студента: 

4. Екологія /Охорона навко-

лишнього середовища (залік) 

5. Організація і управління 

геодезичним виробництвом 

/Організація територій 

(залік) 

6. Інфраструктура 

просторових даних 

/Алгоритмізація 

обчислювальних систем 

(іспит) 

7. Супутникова геодезія/ 

Бази та банки даних 

кадастрових систем (іспит) 

 

Виробнича практика 

 

Атестація ЗВО на здобуття 

вищого освітнього рівня 

«Бакалавр» 
 

 

 

 

 

 

 
І семестр 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Наукова і технічна 

іноземна мова (залік) 

2. Педагогіка вищої школи 
(залік) 

3. Основи наукових 

досліджень (іспит) 

4. Землеустрій (іспит) 

Дисципліни за вільним 

вибором студента: 

4. Філософсько-
методологічні основи 

інженерної освіти 

/Методологія 
інтелекттуальної власності 

(залік) 

5. Інноваційні технології в 

кадастрі та землеустрої 
/Законодавчі та правові 

основи земельно-

кадастрових робіт (іспит) 

6. Кадастр територій/ 
Цифрова обробка 

зображень (іспит) 

7. Муніципальні ГІС /ГІС в 

задачах моніторингу (залік) 

ІІ семестр 

Обов’язкові дисципліни: 

1. Охорона праці в галузі 
(залік) 

2. Цивільна оборона (залік) 

3. ГІС в кадастрових 

системах (іспит, курс. роб.) 

4. Законодавче 

забезпечення кадастру 
нерухомості (іспит) 

5. Моніторинг і охорона 

земель (іспит) 

6. Управління земельними 

ресурсами (іспит) 

Дисципліни за вільним 

вибором студента: 

7. Військова 

топографія/Управління 

проектами (залік) 
 

ІІІ семестр 

Переддипломна 

дослідницька практика 

за темою магістерської 
роботи 

  

Атестація ЗВО на 

здобуття вищого 

освітнього рівня 

«Магістр» 
 

 


