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ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО

Проектною групою Iвано-Франкiвського коледжу Львiвського наДiонального
аграрного унiверситету у складi:

Погляд ф.д. — спецiалiст вищоТ категорiТ, Викладач зеМлеВпорядних
дисциплiн, керiВНик проектноТ групп, гарант освiтньоУ програми.

Бодак ОБ. — спецiалiст 1 категорi’(, викладач землеВпорядних дисциплiн,
член проектноТ групи.

Вапiлевич Т.В. — спецiалiст 2 категорiY, викладач Землевпорядних дисциплiн,
член проектноТ групп.



1. п~оФiль ОСВIТНЬОJIрОфЕСIЙЛОт ГТРОГРАМи
МОЛОДЛЮГо СГГЕцIАлIсТА 3’ СпЕЦIАЛЬНОСТI 193 «ГЕОДЕЗIя

ТА ЗЕМЛЕуСТРIЙ»
. .1 — Загальна iнформацпi

Повна назна закладу Jвано-Франкiвський коледж Львiвського нацiональног~ аграрного

~J_у~фзерситету
Ступiнь вищоГ освiт» Освiтнь-профссiйний ступiнь — фаховий молодший бакалавр
та назна квалiфiкацiУ Квалiфiкацiя - ТСХНiК-зеМлсвпорядник
МОВОю оригiналу
Офiцiйна назна Геодезiя та ЗемлеусТрiй
освiтньо? програм»
Тип диплому та обсяг диплом фахового молодыюго бакалавра, обсяг освiтньоУ програми
освiтньоУ програми — 180 кредитiв СКТС, термiн Нанчання 2 роки 10 тиiсяцiв (на основi

ПЭСО), З роки 10 мисяцiв (на основi БЭСО)
Наявнiсть акредитацiу
Цикл/рiвень Нацiональна рамка квалiфiкацiй УкраУни —5 рiвень

FQ-EHEA — короткий цикл, EQF-LLL- 5 рiвень
Передумови Повна загальна середня освiта / базова загальна середня освiта
Мова(и) викладання УкраУнська мова
Термiн дП освiтньоУ 01 .О9.2О20р. — Зl.Оl.2О24р.
програм»
lнтернеТ-адреса www. i fagramcol .at. ua
II OCli Й ii () i ()

розмiщснни опису
освiтньоУ nporpaiuu

2— Мета освiтньо-профссiйноу програми
Надання загальних та професiйних компетентностей здобувачам вищоГ освiти i формування
практичних навичок i вмiнь у сферi геодезiУ та землеустрою; викладання основ законодавства
в галузi, методiв та порядку виконання польових та камеральних геодезичних робiт для
вирiшення задач землеустрою та кадастру, видiв i особливостей розробки проектноТ та
технiчно? документацй iз землеустрою.

З— Характеристика освiтньо-професiйноу програми
Предметна область 19 Архiтектура та будiвництво
(галузь знань, 193 Геодезiя та землеустрiй
спецiальнiсть)
Орkнтацiя освiтньоУ Освiтньо-йрофесiй»а програма фахового Молодшого бакалавра
програм» бПЗугIьс5i на адантацiТ та вйроВадженйi В JiрО(~)есiйиу дiяЛьI-Iiсть

зна»ь, аналiти чних, комунiкативНих органiзаторських навичок
вирiшення завдань, якi повиннi обективно оцiнювати економiчнi
процеси, що вiдбуваються в суспiльствi, винчення основних
категорiй науки геодезi? та землеустрою як системи наукових
пiдходiв ix гтiдроздiлами з урахуванням факторiв вНутрiшнього i
зоВнiшнього середовища, функцiй у галузi геодезiУ та землеустрою
i процесiв розробки та прийняпя рiшень, методiв використання
базових iнструментiв.

Основний фокус Спецiальна освiта у галузi знань ~19 хАрхiтектура та будiвництво>~.
освiтньоУ програми та Ключовi слова: землеустрiй, геодезiя, земельний кадастр, картографiя,
спецiалiзацiУ оцiнка та охорона земель, кадастрова эйомка, дистанцiйне зондування

землi, геоiнформацfйнi системи i технологи, землеВпорядна
документацjя, оцiнка нерухомостi.

Особливостi освiтньоУ Важливим аспектом пiдготовки фахiвцiв з геодезй та землеустрою с
програм» наВчальн~ та квалiфiкацiйнi навчально-технологfчнi практики, якi

проходять на територ~У двох наВчальних полiгонiв на територiУ
навчальНого закладу



4- Придатнiсть ВИЛускникiв ОСВiТньо-професiйнот програм»
до працевлащ~~ан»я та подалЫилого нанчання

Придат»iсть до Професiйн; назви робiт згiдно з чинною редакцiсю Нацiональног~
праиеI~лащтуваН»я класи(~)i катора Укра?ии: Класифiкатор професiй (дК 003:201 5), на

фахову гНдготовку з яких можуть бути сПрямованi Освiтньо
ii~ф~сifijji ILL О~Вi I ILbU-LILL) koBi ILрО~ рами зн СIЮЦiаJlьнiсJjо JLОдСЗiя та

[ ЗемлеустрIй ВiдгLовiдI-Lо ло якого ВИдiляIОться Так профеЫйиi назви та
належать Такi Посади:
lнженер-землевпорядi~ик Геодезист; Картограф Картограф- укладач
(код 2148,2); Науковий сПiвробIтник_консультант (гео~нформатика)
(код 2114.1); Технiк-топограф, Технiк-топограф кадастровий (код
3118); Технiк-фотограмметрист (код 3123); Топограф, Топограф
кадастровий (код 3118) Фотограмметрист (код 2148.2); державний
реестратор (код 1229.3); державний реестратор прав на нерухоме
майно (код 2419.3); директор (начальник) органiзацiт (дослiдноу,
конструкторськог проектно?) (код 1210.1); тощо.

Подальтпе iтаВчанНя Можливiсть Подальшого нанчання для здобупя другого (осВiтньо
професiйного та/або освiтньо-наукового) рiвня вищо? освiти.

5— В”кладанн» та ОцiНтоВаНня
Викладанни та ] Iinxonu ло осв~тнього Процесу: Проблемно~орiснтований компе-
На В ч а H н” те I-I TI-I Cl-I и й.

Формы органiзацй освiтнього процесу: лекцi?, лаборатории та
гlрактични заняття, семiнари, самостiйна робота, консультацй iз
викладачами, навчальна практика, виробнича практика,
технологiчна елементи дистанцiйног~ навчання,
Освiтн I технологi?: iктерактивнi, iН’1)ормацiйнокомунiт~ацiйн~
проектне навчання.

ОцiНIоваоня Уснi та письМовi екзамени, тестування, звiти, звiт-щоденник,
контрольнi роботи, курсова робота, атестацiя, проекты роботи
(дипломний проект)

6— Програ!инi компетеНтностi
I Iптгра.гlыjа Здатнсть розв’язуВати складнj сг1ецiалiзон~~~ завдання та практичнi
кОмIiетснтНiеть (1К) задачi геодезiТ та землеустрою з застосуванням сучасних технологiй,

теоретичних Положень та методв зйомки фiзичноУ Поверхни Землi,
Проведения вимiрiв на земнiй Поверхнi для вiдображення У? на планах
та картах, для розв’язання рiзних наукових I практичних завдань.

ЗагалЫIii Загальчi компетентностi молодшого сПецiалiста з геодезiУ та
компетеIiтНоетi (3К) землеустрою — здатност] до реалiзацiУ нанчальних та соцiальних

за вда ‘-‚ ь:

3К I — здатнiсть застосовувати знания в Практичних ситуацiях;

3К 2—знания та розумiння областi геодез~Ута землеустроfо;

3К 3 — здатнiсть спiлкуватися рiдноlо мового як усно так i письмово;

3K 4 — здатнiсть спiлкуватися I нтвою мовою за Спецiальнiст~ геодезiя
та землеустрiй;

3К 5 — здатнiсть використання iнформацйних технологiй;

ЗИ 6 — здатнiсть вчитися i бути сучасно освiченим, усВiдомлювати
можливiсть навчання впродовж жипя;

ЗИ 7— здатнiсть Працювати як самостiйно, так I в командi;

3К Х — IIавички забезпсчеuj-jя безПеки житгсдiяльностi

ЗИ 9— ПрапIення до збереження Природного навколишнього
середовища та забезпечення сталого розвитку суспiльства;

3К 10 — визнання морально-етичних аспектiв дослiджень I
необхiдностi I нтелектуально? чесностi, а також профес] йних кодексiв



______________________________________ поведi -i ки.
Спецiальнi (фаховi) Ярофссi йнi компстентностi молодшого спецiалiста з геодезiТ та
Компетентностi (ФК) землеустрою — зДатностi до рсалiзацiТ професiйяик обов’язкiв за

видами професiйних робiт:

. ФК ] — здатнiсть показувати знання i розумiння основних теорiй,
ме,годiв, принципiв, технологiй i методик в галузi геодезiТ i
землеустрою;

ФК 2 — здатнiсть показувати базовi знання iз СуМiжник Дисциплiн -

ф iзики, екологiУ, математики, iнформацiйних техНологiй, права,
економiки тощо), вмiння викориетовувати Yx теорiТ, принципи та
технiчнi пiдходи;

(I)I<~ 3 — з:1wгlцсгi~ ВIfкорlIстовуВапт з~IаI-lмя з за~альымх iыжеыерних
наук у ыавчаммj та професi йыи й дiяльностi, вмiння використовувати Ух
теор~У, принципи та технiчнi пiдходи;

ФК 4 — здатнiсть виконувати профеЫйнi обов’язки в галузi геодезiУ i
землеустрою;

ФК 5 — здатнiеть вибирати методи, засоби та обладнання з метою
. здiйс!-Iення профеЫйноУдiяльноетi в галузi геодезiУ i землеустрою;

ФI( 6 — здатнiсть проводити польовi, дистанцiйнi I камеральнi
дослiдження в галузi геодезiУ та землеустрою;

Фi( 7 — здатнiсть вмiти використовувати сучасне геодезичне,
навiгацiйне, геоiнформацiйне та фотограмметричне програмне
забезпечемня та обладнання;

ФК 8 — здатмiсть самоетiймо збирати, обробляти, моделювати та
аналiзувати геопросторовi данi у польових та камеральних умовах;

ФК 9 — здатнiсть агрегувати польовi, камеральнi та дистанцiйнi данi
на теоретичнiй оеновi з метоiо синтезування нових знань у сферi
геодезiУ та землеустрою;

ФК I 0 — здатнiсть розробляти проекти программ, органiзовувати та
JJIаII) ка HI ILOJIbOBI puGoIII, Iо1укаГм 112хIIILIНI звiтм та оформлlоваII.I

результати польових, камеральних та дистанцiйних дОеЛiджень в
. геодезiр та землеустроТ;

ФК 11 — здатнiсть Вирiiнувати прикладнi науковi та технiчнi завдання
в галузi геодезiУ та землеустрою у вiдповiдностi до епецiальностi

7 — Програмнi результати_нанчання
ПРН I — використовувати усно i письмово технiчну украУнську мову та вмiти спiлкуватися
ноземноjо мовою (англiйськоIо) у uoni фахiвцiв з геодезiУта землеустрою;

ПРН 2 — знати теоретичнi основи геодезiУ, вищоТ та мженерноУ геодезiУ, топографiчного i
тематмчного картографування, складамня та оновлення карт, диетанцiйного зондування Землi та
фотограмметрiр’ землеустроiо. оцинlовакня -lерухомоетi i земельного кадастру;

RPII 3 — зFатм IIорматlIвко-гIравовi засади забезпечення питань рацiонального використання,
oxopoi-iu, обfйку га оцiнки земель на мацiональному, регiональному, локальному i господарському
рiвнях, процедур державнот ресстрац~У земельних дiлянок, iнпjих об’сктiв нерухомостi та
обмежень у Ух використаннi;

ПРН 4 — застосовувати методи i технологiУ етворення державних геодезичних мереж та
спецiальнмх iн?кенерно-геодезичних мереж, топографiчних знiмань мiсцевостi, топографо
геодезич жх вим рювань для виl.пукування, проектування, зведення I експлуатацiТ iнженерних
епоруд, громадських, промиелових та сiльськогооподарських комплексiв з використанням
сучасних наземних i аерокосмiчних методiв;

ПРи 5 — використовувати методи збирання iнформацiр в галузi геодезiр I землеустрою, й



систематизацiУ j класифiкацiТ вiдпоаiдно до поставленого проектного або виробничого завдання;

ГIРН 6 — використовувати геодезичне i фотограмметричне обладнання I технологiТ, методи
математичного оброблення геодезичних I фотограгиметричних вимiрIовань;

ПРН 7 — використовувати методи I технологli землевпорядного проектування, територiального та
господарського землеустрою. плануваиня використання та охорони земель, кадастрових знiмань
та ведения державиого ~емельмого калаегрУ:

IIPJ-i 8 — роiробляты проекты землеустроно~ землевпорядмоУ I кадастровоТ документацi? та
локумеитацiУ з оLНнки земель, складати карти I готувати кадастровi данi 13 застосуванням
комп’нотернмх технолоНй, геоiнформацiйi-гих систем i цифровот фотограмметрiТ;

ПРН 9 — обробляти результаты геодезичних вимiрювань, топографiчних I кадастрових знiмань, з
використанням геоiнформацiйних технологiй та комп’ютерних програмних засобiв i системи
керуаанЁня базами даних;

ПРН 10 — володiти технологiями I методиками планування i виконання геодезичних,
топогра(j)iчниХ I кадастрових знiмань та комп’ютерного оброблення результатiв знiмань в
геоiнформацiйних системах;

ПРН 11 — володiти методами землевпорядного проектування, територiального I господарського
-землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов
соLlIальио—економ Lf i-ioio. еко~iон~ч -ного, лаиднлафтного. природо—охоронного характеру та iнших
4нн—iнннникtв:

(WI-I 2— володiти методами организацiУтопографоч-еодезичного I землеапорядного виробництва
~iд польових вимiрювань до менеджменту та реалiзацi? топографiчноТ та землевпорядноТ
продук[1iн на основi використання знань з основ законодавства I управлiння виробництвом.

Умiння спiлкуватись, включаючи усну та письмову комунiкацiю
украТнською та iНоземною мовою (англiйською).
Ум li-i -151 використовувати iнформацiйнi технологи та iнпй методи
для ефективного спiлкування на професiйному та соцiальному
рiвнях.
Здатнiсть адаптуватись до нових ситуацiй, обгрунтовувати,
приймати та реалiзовувати у межах компетентностi рiшення.
Здатнiсть усвiдомлювати необхiднiсть навчання впродовж усвого
жиия з метою поглиблення набутих та здобупя нових фахових
знаяь в предметнiй областi.
Здап-нiсть вiдповiдповiдально ставитись до виконуваноi роботи та
досягати поставленоТ мети з дотриманням вимог професiйноТ
етики, самостiйно приймати рiшення i нести вiдповiдальнiсть за ix
прийнwп’я.
Здатнiсть демонструвати розумiння основних засад охорони працi
та безннеки жмисдiяльностi та ix застосування.

8 — Ресурене забезпечепня реалiзацй програм”
Кадрове забезпече»ня Bci педагогiчнi працiвники задiянi у викладаннi професiйно

орiентованих дисциплiн зi спецiальностi 193 <Геодезiя та
, землеустрiй» е аiтатними спiвробiтниками Iвано-франкiвського

коледжу ЛНАУ, пiдтверджений високий рiвень науковоТ I
професi йно? активностi та вiдповiдае кадровим лiцензiйним вимогам

Матерiально-тех”iчне Забезпеченiсть нанчальними примiщеннями, комп’ютерними
забезнечення робочими мiсцями, мультимедiйним обладнанням вiдповiдас потребi.

При пiдготовцi фахiвцiв використовуеться:

-сучасне геодезичне, фотограмметричне та картографiчне обладнання
i програмного забезпеченыя, це у першу чергу оптичнi теодолiти та
иIвезiри. езектромкий iахеомегр, орs— приймач;
у н epionu навчал ьних практик студенты виконують рiзноманiтнi
польовi та камеральнi роботи, знайомляться з структурами

~________________________ геодезичних пiдприсмств, кадастрових пiдроздiлiв, вiдомчих установ

Комунiкацiя (КОМ)

Автономiя i
вiдпоВiдальвiсть (АВ)



Нженерного iрофiяю~ набувають навички щодо опрацювання
геодезичних вимiрiв топографо-гсодезичнйх пiдприемств, тощо.

Iиформацiйне та Офiцiйний веб-сайт J~йр://iй~gгагnсоIаt.uа мiстить iнформацiю про

I наВчально-методтlчiiе освiтнi програми, нанчальну, наукову I виховну дiяльнfсть, структурнi
[~~езпсченiтя пiдроздiли, правила прийому, коНтакги.



2. ПЕРЕЛIК КОМПОНЕНТ ОСВIТНЬО-ПРОфВСIйHОТ ПРОГРАММ ТА

Ух ЛОГТЧНА ПОСЛIДОВНIсТь

2.1. Перелiк компонент ОПП
Кол Компоненти осВiтньо—гро(~)есiйноУ програми
i-i/n (паВчальнi flucnuriniuu. кvрсова робота.

I практики, державний екзамеы)

Кiлькi СТЬ
кредит~ а
СКТс

Форма
ПiдСумкового

контролю
1. Обов’язковiкомпонснти опп

1.1. Цикл дИСЦцПлiн загальноТ пjдготовки
ок ] Iсторiя УкраУни [ 3 Екзамен
ОК 2 УкраУнська мова (за професiйним З Екзамен

. спрямуванНям)
OK З Культурологiя З Залiк
ОК 4 Основи фiлософсышх знань: фiлософiя, З Залiк

релiгiсзнавство
OK 5 Основи економiчноУ TeopiY З Залiк
ОК б Основи правознавства З Залiк
OK 7 iыоземна мова (за професiйним б Залiк

сIIр5iNl’-iзаI I ~5lМ )
ОК З Соцiологiя З Залiк
ОК 9 Фiзичне виховання б Залiк
Ок 10 Основы грунтознавства та геологiУ 4 Залiк
ОК I I Основи сiлъськогоспоДарського виробництва 4 Залiк
ОК 12 Основи мелiорацiУ i ландшафтознавста 4 Залiк
ОК 13 Екоыомiка. планування та органiзацiя 4 Екзамен

сiльсЬкогоспоДарського виробництва
ОК 14 Основи пiдприсмництва i управлiнськоУ 4 Залiк

Дiяльностi
ОК 15 Основы екологiУ З Залiк
ОК 16 Вища математика 4 Екзамен
ОК 17 Комп’тотеризацiя ЭВ виробвицтва 4 Залiк
ОК 18 Стандартизацiя та нормування у землеустроТ З Залiк
ОКI9 Есэпека )киттсдiяльностi та охорона працi З Залiк

1.2. Цикл дисциплiн професiйпог вiдготовки
ОК 20 Топографiчне i землевпорядне креслення 4 Екзамен
ОК 21 Геодезiя б Залiк

Екзамен
0К22 Фотограмметрiя 4 Екзамен
ОК 23 Геодезичнi роботы при землеустроУ 4 Залiк
ОК 24 Охорона працi в галузi З Екзамен
ОК 25 Управлiння земельними ресурсами З Екзамен
ОК 26 Земельний кадастр 4 Визамен
ОК 27 Земельне право 5 Екзамея
OK 28 Землевпорядне проекгуВаННя 7 Залiк
ОК 29 Державний контроль за використанням i З Залiк

охороною земель та Ух монiторинг
ОК 30 Грошова оцiнка земель та нерухомостi 4 Екзамен
ОК 31 Основи проектування шляхiв мiсцевого З Залiк

значения
Загальiii-iй обсяг О6оВ’язковi-Iх kOMIIOHCIJT 120

2. Вибiрковi компоненти ОПП
2.1. Цикл дисциплiи професiйноУ пiдгоТовки

BK 1 Основи картографування З Залiк
BK 2 Автоматизована земельно-кадастрова З Залiк



ы~)()J~Nlаjtiйifасис~геN,а
спорiя зеиельн их Вiдноеин

Землеустрiй Населених nунктiв
Облiк КlлькОСтi зеМель 1 ЗВ1ТН1СТь

~~рфорiснтацiя ВИПускНикiв
Органiзацiя дiлоВодства
Навчалъна практика
lЕкзамег-iацjйна сесiя
Переддипломна практика
Технологiчна практика

BK 12 ДА Дипломний проект
ЗагальНиЙОбеягВ»б~РI~ОВИХ КО~ТПОНСнт
alanbiflIji обсяi~ ОСВI1дЬО—IIПО(ЬесjЁjтlоУ [lОогпам»



Lзсем. iiкУР~~] 4сем.

2.3. Структурно-логiчна схема ОПП

IN L IVкурс

7 сем.

0К18

—~L_Ох29

(N



3. ФОРМИ АТЕсТАцтУ ЗДОБУВАЧIВ вищоТ освiти

Формою державноТ атестацiТ випускникiв освiтньоТ програми «Геодезiя та
Землеустрiй» СПецiальНосТi 193 Геодезiя та землеустрiй е дипломний проект.

Атестацiя випускникiв освiтньоТ програми спецiальностi 193 Геодезiя та
землеустрiй завершуеться Видачею документа про вищу освiту Встановленого
эразка про присудження освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «фаховий молодпшй

бакалавр» з Присвоенням квалiфiкацiт «технiк-землевпорядник)>.



4. МАТРИЦЯ ВIДПОвщН0стI пРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВIТНЬОJгрОфЕСIЙЛОТ ГГРОГРАМИ



5. МАТРИЦя ЗАБЕЗПЕЧЕНнЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЪТАТIВ НАВЧАНМЯ
(ПРН) ВIдпОвIдними КОМПОНЕНТАМИ ОСВIТНьО-иРОфЕСIЙнОТ

HРОГРАМИ

0 — t~ .~. Ч~! ‘О— Г~Ч ‘1 ‘Т ‘Г~ ‘О г» се О’

I I I Х Х Х I Х Х Х Х Х Х Х Х Х
с_ Q~ ~ С С ~ С’ С’ С’ С’ С’ С’ С’
Х Х Х Х Х Х Х С Х Х Х Х Х Х Х Х

Г~’ се е’ о —

~
01(1 +

0К2 +

01(3 +

ОК4 + +

01(5 + +

Окб +

Ок? +

01(8 + +

0К9 +

ОК О

ОК II

ОК 2

ОК 3 -k

ОКI4 +

OK’s +

ОК 16

ОК 17

ОКI& + + + + + +

ОК 9 + + + + + +

ОК2О + + + + + +

ОК2I + + + + + +

ОК22 +

01(23 + + + + + + + +

ОК24 + + + + + + + +

ОК2S + +

ОК26 + + +

ОК 27 +

ОК 28 -~ +

ОК 29

131(1 +

131(2 +

3К З

BK 4

ПК S

IЗК6 + +

13К7. + + + +

81(8 +

81(9 +

131(10 +

ВКн +

81(12 +

131(13 + +

L1КI4 + +

131(15 + +

13К 16 +

131(17 + +

131(18 +

81(19 + + + + + + + +

13К20 + + +

1Ж21 + + + + + +


