
1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО 

МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Фаховии ̆молодший бакалавр 

 Фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 193 Геодезія та землеустрій 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра на основі базової середньої освіти становить 180 

кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за 

інтегрованою з нею освітньою програмою профільної середньої 

освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань 

та/або спеціальності. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути 

спрямовано на забезпечення результатів навчання за 

спеціальністю, визначених Стандартом фахової передвищої 

освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра на основі профільної середньої освіти становить 

120 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС може бути 

зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які 

здобули профільну середню освіту за відповідним або 

спорідненим спеціальності профілем. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути 

спрямовано на забезпечення результатів навчання за 

спеціальністю, визначених Стандартом фахової передвищої 

освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра на основі професійної (професійно-технічної) 

освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти 

визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням 

визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої 

програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу 

освітньо-професійної програми на основі профільної середньої 

освіти. 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень 5 рівень Національної рамки кваліфікацій 

Передумови  на основі базової середньої освіти; 

 на основі профільної середньої освіти; 

 на основі професійно-технічної освіти з урахуванням 

раніше здобутих результатів навчання. 

Мова(и) викладання Українська мова 



Термін дії освітньої 

програми 

4 роки 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://gi.edu.ua. 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Забезпечити студентам фахову теоретичну і практичну підготовку з метою  отримання 

ґрунтовної системи знань у обов’язків у сфері геодезії та землеустрою для успішного 

виконання професійних обов’язків за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і 

подальшого навчання 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

 Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня програма для фахового молодшого бакалавра пропонує 

комплексний підхід до здійснення діяльності у сфері геодезії та 

землеустрою та реалізує це через навчання  і практичну 

підготовку, шляхом формування професійних компетенцій 

студентів наближених до стандартів сучасної освіти, вимог 

ринку праці. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі геодезії та 

землеустрою. 

 

Особливості освітньої 

програми 

Програма розвиває перспективні напрями до підготовки фахівців 

з геодезії та землеустрою з акцентом на регіональні аспекти 

управління земельними відносинами. Обов’язковою умовою є 

проходження виробничої практики у землевпорядних установах. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування Фахівець здатний виконувати зазначені професійні 

роботи за Національним класифікатором України: 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010: 
аерофотозйомник;  

геодезист;  

технік – землевпорядник;  

картограф;  

картограф-укладач;  

фотограмметрист. 

 

Подальше навчання Здобуття освіти за: 

 початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

 першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти для дорослих, 

у тому числі післядипломної освіти. 

 

 

 

 

 

 

https://gi.edu.ua/


5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Організовано студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, 

інноваційно-інформаційне навчання, самонавчання, що 

передбачає демократичні засади викладання, зокрема 

особистісно-орієнтований, діяльнісний, творчий підходи з 

набуття загальних та професійних компетентностей. 

Форми навчання включають: лекції, семінари, практичні 

заняття, самостійна робота, робота у малих 

групах, тренінги, круглі столи, 

ситуаційні та симуляційні ігри, 

здійснення навчально-дослідної діяльності,   підготовка есе та 

доповідей на основі підручників, інтернет-джерел, конспектів, 

освітнього Е-середовища платформи Moodle, індивідуальні та 

групові консультації з викладачами, підготовка курсових робіт, 

написання звітів про проходження практики. 
 Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-

комунікаційні, формування критичного мислення, розвивального 

навчання, проблемного навчання, групової навчальної 

діяльності, проєктного навчання, ігрові, дослідження. 

Оцінювання Усне опитування, письмовий експрес-контроль, розв’язування 
задач, виконання творчих завдань, поточне тестування, 
презентації, звіти, написання есе, контрольні роботи, атестація, 
курсові роботи, наукові роботи та проєкти, семестровий 
контроль, диференційовані заліки, усні та письмові екзамени, 
комплексний державний екзамен за фахом. 
 

  



6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі геодезії та землеустрою або у процесі навчання, 

що вимагає застосування положень і 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. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

ЗК2 - знання та розуміння області геодезії та землеустрою; 

ЗК3 - здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і 

письмово; 

ЗК4 - здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю 

геодезія та землеустрій; 

ЗК5 - здатність використання інформаційних технологій; 

ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати 

можливість навчання впродовж життя; 

ЗК7 - здатність працювати як самостійно, так і в команді; 

ЗК8 - навички забезпечення безпеки життєдіяльності; 

ЗК9 - прагнення до збереження природного навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства; 

ЗК10 - визнання морально-етичних аспектів досліджень і 

необхідності інтелектуальної чесності, а також професійних 

кодексів поведінки. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

ФК 1 - здатність показувати знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії і 

землеустрою; 

ФК 2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін 

– фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, 

економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та  

технічні підходи; 

ФК3 - здатність використовувати знання з загальних інженерних 

наук у навчанні та професійній діяльності, вміння 

використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; 

ФК4 - здатність виконувати професійні обов’язків галузі геодезії і 

землеустрою; 

ФК5 - здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою, 

земельного кадастру; 

ФК6 - здатність проводити польові, дистанційні і камеральні 

дослідження в галузі геодезії та землеустрою, земельного 

кадастру; 

ФК7 - здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, 

навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне 

забезпечення та обладнання; 

ФК8 - здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та 

аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних 

умовах; 

ФК9 - здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні 

дані на теоретичній основі з метою синтезування нових знань у 

сфері геодезії та землеустрою, земельного кадастру; 

ФК10 - 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; 

ФК11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні 

завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до 

спеціалізацій. 

 

 7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1. Знання та розуміння щодо використання усної і письмової технічної української 

мови; 

ПРН 2. Знання та розуміння щодо спілкування іноземною мовою (англійською) у колі 

фахівців з геодезії та землеустрою, земельного кадастру; 

ПРН 3. Знання та розуміння теоретичних основ геодезії, вищої та інженерної геодезії; 

ПРН 4. Знання та розуміння щодо теоретичних основ топографічного і тематичного 

картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 

фотограмметрії; 

ПРН 5. Знання та розуміння теоретичних основ землеустрою, оцінювання земельних ділянок 

та іншого нерухомого майна, земельного кадастру, просторового розвитку територій; 

ПРН 6. Знання та розуміння основ нормативно-правової бази забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, 

регіональному, локальному і господарському рівнях; 

ПРН 7. Знання та розуміння процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні; 

ПРН 8. Знання та розуміння методів і технологій створення державних геодезичних мереж та 

спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-

геодезичних вимірювань для вишукування; 

ПРН 9. Знання та вміння проектувати інженерні споруди, громадські, промислові та 

сільськогосподарські комплекси з використанням сучасних наземних і аерокосмічних 

методів; 

ПРН 10. Застосування знань та розумінь для використання основних методів збирання даних 

в галузі геодезії і землеустрою, їх систематизація і класифікація відповідно до поставленого 

проектного або виробничого завдання; 

ПРН 11. Застосування знань та розумінь у використанні геодезичного і фотограмметричного 

обладнання і технології; 

ПРН 12. Застосування знань та розумінь щодо методів математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних вимірювань; 

ПРН 13. Застосування знань та розумінь щодо використання методів і технології в 

землеустрої; 

ПРН 14. Застосування знань та розумінь щодо планування використання та охорони земель, 

кадастрових знімань та ведення Державного земельного кадастру; 

ПРН 15. Застосування знань та розумінь щодо розроблення проектів землеустрою, 

землевпорядної і кадастрової документації та звітів з оцінки земель; 

ПРН 16. Застосування знань та розумінь щодо розроблення карт і збирання кадастрових 

даних із застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової 

фотограмметрії; 

ПРН 17. Застосування знань та розумінь щодо обробки даних геодезичних вимірювань, 

топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних; 

ПРН 18. Формування суджень щодо основних технологій і методик планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових знімань; 

ПРН 19. Формування суджень та розумінь щодо комп’ютерного оброблення результатів 

знімань в геоінформаційних системах; 

ПРН 20. Формування суджень про види землеустрою; 

ПРН 21. Формування суджень щодо планування використання та охорони земель з 

врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природо-охоронного характеру та інших чинників; 



ПРН 22. Формування суджень щодо методів організації топографо-геодезичного і 

землевпорядного виробництва від польових вимірювань до управління земельними 

ресурсами; 

ПРН 23. Формування суджень про застосування топографічної та землевпорядної продукції 

на основі використання знань з основ законодавства і управління виробництвом. 

 

 8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення   

До реалізації програми залучаються педагогічні працівники з 

науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи за фахом. З 

метою підвищення фахового рівня усі педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять стажування. 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Сучасні інформаційно-аналітичні системи та стандартні, 

спеціальні й галузеві програмні продукти, спеціалізовані 

навчальні кабінети, лабораторії. 

 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний сайт Галицького коледжу імені В’ячеслава 

Чорновола http://gi.edu.ua., освітнє е-середовище платформи 

Moodle, навчально-методичні комплекси дисциплін, програми 

практик, методичні  вказівками  до виконання курсових робіт,  

пакети завдань для діагностики якості знань студентів, 

матеріалів до державної атестації  тощо. 

 

 

 

 

http://gi.edu.ua/
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