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ВСТУП
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни циклу дисциплін
професійної підготовки навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” складена
ст. викл. кафедри ГЗК Козарь Л.М. відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" Освітня
програма: Геодезія та землеустрій.
Предметом вивчення
навчальної дисципліни є система вищої
землевпорядної освіти в Україні та розуміння геодезії та землеустрою як видів
діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: «Геодезія», «Технічно-інформаційні засоби
комунікації та обробки галузевих даних», «Геодезичні прилади», «Державний
земельний
кадастр»,
«Міський
кадастр»,
«Картографія»,
«Основи
геоінформаційних систем і технологій», «Управління земельними ресурсами» та
ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Система вищої освіти в Україні при підготовці працівників галузі геодезії
та землеустрою у контексті Болонського процесу та раціональне
землекористування.
2. Основні складові формування навичків майбутнього фахівця з геодезії та
землеустрою.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є
розуміння значення обраної професії та оцінка можливості працевлаштування у
ринкових умовах на ринку праці в Україні й світі.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності»:
 навчити майбутніх фахівців орієнтуватися у системі вищої освіти в Україні;
 бути конкурентоспроможним на ринку праці у галузі землеустрою;
 розуміння геодезії, землеустрою та кадастру як видів діяльності;
 отримання початкових знань, навичок та вмінь щодо обраного фаху.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 систему оцінювання знань студентів, права та обов’язки студентів ВНЗ;
 сучасні вимоги до спеціалістів у сфері геодезії, землеустрою та кадастру,
усвідомлюючи
потребу
навчання
впродовж
життя
задля
конкурентоспроможності на ринку праці;
 поняття земельних ресурсів та їх раціонального використання;
 початкові поняття з галузі геодезії та сучасного геодезичного
приладобудування, картографії, землеустрою та кадастру.
вміти:
 працювати як самостійно, так і в команді щодо вирішення практичних
завдань галузі геодезії та землеустрою
 опрацьовувати всі види джерел інформації у сфері земельних відносин;
 вільно користуватися нормативно-правовою базою із геодезії, землеустрою
та кадастру;
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 використовувати початкові знання з геодезії та експлуатації геодезичних
приладів;
 оперувати основними поняттями з геодезії та землеустрою й
використовувати їх в практичних ситуаціях;
 орієнтуватися на ринку сучасного приладобудування та інформаційних
технологій.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин /6 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Система вищої освіти в Україні при підготовці
працівників галузі геодезії та землеустрою у контексті Болонського процесу та
раціональне землекористування.
Тема 1. Система вищої освіти в Україні.
Тема 2. Вища землевпорядна освіта в контексті Болонського процесу.
Тема 3. Сучасні вимоги до молодих спеціалістів у сфері геодезії,
землеустрою та кадастру.
Тема 4. Виробнича діяльність підприємств у сфері землеустрою.
Тема 5 . Земельні ресурси та раціональне природокористування.
Тема 6. Система землеустрою.
Змістовий модуль 2. Основні складові формування навичків майбутнього
фахівця з геодезії та землеустрою.
Тема 7 . Основні положення з геодезії, геодезичних приладів та геодезичних
робіт.
Тема 8 . Задачі та значення картографії для фахівця у сфері землеустрою.
Тема 9 . Кадастри, їх види та сутність.
Тема 10 . Поняття та значення геоінформаційних систем.
3. Рекомендована література
1.

Болонський процес. Хрестоматія. / Видавництво ХДУ. Херсон, 2005.
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Львів, 2001. 668 с.
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24.
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