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КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
3

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,

  наймолодший середній вік викладачів;

• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;

• потужна міжнародна співпраця;

• найвищий статус  ̶  національного університету;

• державна форма власності та наявність 

  державного замовлення;

• відсутність корупції.
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ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могили

Особливості професіїОсобливості професіїОсобливості професії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:
19 «Архітектура та будівництво»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 
193 «Геодезія та землеустрій»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

«Геодезія та землеустрій»

 землевпорядження з економічним обґрунтуванням; 

 контроль за  дотриманням земельного законодавства; 

 ь складає експлікацію, робить зйомку і веліруванння; 

 ь складає проекти міжгосподарського і внутрішньогосподарського 

 ь веде земельнооблікову документацію; 

 ь проводить заходи із землевпорядкування; 

 ь організовує ефективне використання земель, їхню охорону, 

 ь забезпечує безпечне проведення робіт.



ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Гарантована практика з можливістю 
стажування та подальшого працевла-

штування у великих підприємствах 
і фінансових установах. 

Укладено понад 400 угод 

і підприємствами України.
та виробничої практики з установами 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Понад 70 іноземних університетів-

партнерів, що дає можливість 

студентам пройти практику, 

стажування та навчання за кордоном.  

КОМФОРТНІ УМОВИ

12 сучасних теплих будівель, 
комфортабельні гуртожитки, 

швидкісний інтернет, стадіон, 
водна станція, картинна галерея, 

про проходження навчальної 

культурно-мистецький центр, 
студентський коворкінг.

ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Спортивні секції, туризм, літні школи, 
творчі колективи, квести, ігри, 

концерти, тематичні вечірки, власна 
газета, телебачення та інше.

ВИКЛАДАЧІ

Кваліфіковані професори та викладачі 
із багаторічний досвідом наукової 

та кар'єри на ринку землі, надає знання 
щодо прийняття управлінських рішень 

та практичної діяльності у сфері 
геодезії, землеустрою та землевпоря-
дкування, керівники землевпорядних 
підприємств і проектних інститутів 
землеустрою.

КОРИСТЬ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

Програма відповідає державному 
стандарту якості підготовки фахівців 
геодезистів і землевпорядників і формує 
навички для професійного розвитку 

ІНОЗЕМНІ МОВИ 

за власним вибором). Опанування 
спеціального геодезичного обладнання 

з використання та охорони земельних 
ресурсів.

ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Поглиблене вивчення двох іноземних 
мов (англійська та друга іноземна – 

та профільного програмного 
забезпечення (1С:Підприємство, MS 
Project, Project Expert) 

 МАЙБУТНЯ ТРАЕКТОРІЯ: 

   нерухомого майна, державного реєстратора речових прав; 

  • спеціаліста у сфері ГІС-технологій у системі управління 

   зондування землі та аерокосмічного моніторингу, інженера з інвентаризації 

  • способи освоєння і поліпшення земель; 

  • основи раціонального природокористування та охорони довкілля.

  • посади геодезиста; 

  • технологію проведення землевпорядних робіт;

  • інженера-землевпорядника, аерофотозйомника, фотограмметриста, 

   зберігача фондів (геофондів),  картографа, фахівця з дистанційного 

  • експерта, референта у системі управління земельними ресурсами 

  • законодавство про охорону природи;

  • оцінювача землі та нерухомості; 

  • устрій геодезичних і аерофотографічних інструментів і приладів;

   земельними ресурсами; інспектора з використання земель; 

   центрах державного земельного кадастру, в організаціях, 

   та працювати у науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою, 

  • менеджера та маркетолога з земельних питань; 

   що виконують геодезичні та картографічні роботи, землевпорядниками 

 ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: 

   в об’єднаних територіальних громадах, Управлінні Держгеокадастру.

  • землевпорядника; 

  • системи протиерозійних заходів;

  • затребуваність та висока оплата праці;

  • проектна діяльність у сфері землеустрою;

  • власний бізнес у сфері землевпорядного виробництва; 

  • кар’єра у сферах управління земельними ресурсами 

   та регулювання земельних відносин державних органів влади 

   та органів самоврядування. 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

 забезпечує гостру потребу фахівців для системи управління земельними 

 ресурсами у південному регіоні України та надаються поглиблені 

 професійні знання про:

  • основні напрямки розвитку питань землекористування 

   і землевпорядкування;
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