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І Загальна характеристика освітньої програми

Вищий навчальний
заклад

Таврійський державний агротехнологічний 
університет

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь, що 
присвоюється

Бакалавр

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Назва спеціальності 193 Геодезія та землеустрій
Тип диплома та обсяг 
програми

Диплом бакалавра, перший (бакалаврський) ступінь, 
4 академічних роки, 240 кредитів ЄКТС

Освітня кваліфікація Бакалавр із спеціальності «Геодезія та землеустрій»
Кваліфікація в дипломі Бакалавр геодезії та землеустрою
Ліцензуюча інституція Міністерство освіти і науки України, 

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135
Рівень програми QF for ЕНЕА -  перший цикл, EQF for LLL -  6 рівень; 

НРК України -  6 рівень

II Зміст освітньої програми

Опис предметної області

Об'єкти вивчення: теоретичні основи, методики, 
технології та обладнання в геодезії та землеустрої. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 
розробляти і використовувати технології і 
обладнання у галузі топографо-геодезичного 
виробництва та галузей, що використовують 
геодезичні, картографічні і геоінформаційні дані. 
Теоретичний зміст предметної області: теоретичні 
основи, методи і моделі, інформаційні основи 
технологій геодезії та землеустрою.
Методи, методики та технології: польові, 
камеральні та дистанційні методи досліджень, 
методики збирання та оброблення даних, 
геоінформаційні технології, технології польових та 
камеральних робіт у галузі геодезії та землеустрою. 
Інструменти та обладнання: геодезичне та 
фотограмметричне обладнання, геодезичне, 
геоінформаційне та фотограмметричне програмне 
забезпечення.

Академічні права 
випускників

Продовження навчання для здобуття другого 
(магістерського) рівня вищої освіти
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III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня бакалавра

Обсяг освітньої програми:
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 

років становить 240 кредитів ЄКТС;
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 

років становить 180-240 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 
спеціальністю.

Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 
бакалавра вищі навчальні заклади мають право скорочувати обсяг освітньої 
програми в межах 120 -  180 кредитів ЄКТС.

IV Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання 
та практичні проблеми геодезії та землеустрою із 
застосуванням сучасних технологій, теоретичних 
положень та методів дослідження земної кулі та 
інженерних споруд на ній, космічного простору і небесних 
тіл.

Загальні
компетентності

Загальні компетентності бакалавра з геодезії та 
землеустрою -  здатності до реалізації навчальних та 
соціальних завдань:
- опановування базовими знаннями, включаючи сучасні 
наукові та технічні досягнення та використання їх в 
практичних ситуаціях;
- використовувати інформаційні технології та інноваційні 
підходи;
- формування комунікаційної стратегії та роботи у складі 
творчого, зокрема, інтернаціонального колективу, 
відповідальності за професійний розвиток окремих осіб 
та/або груп осіб;
- дотримання етичних принципів досліджень і 
інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів 
поведінки;
- роботи та навчання з високим рівнем автономності, 
планування, організації та управління комплексними діями 
або проектами, відповідальності за прийняття рішень;
- володіння державною мовою на загальному та науковому 
рівнях;
- володіння іноземною мовою на загальному та 
професійному рівнях;
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- дотримання правил безпеки життєдіяльності та охорони 
праці;
- сприйняття сучасних знань і донесення до фахівців і 
нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного 
досвіду в галузі професійної діяльності;

збереження навколишнього середовища та 
забезпечення сталого розвитку суспільства.

Фахові
компетентності

Професійні компетентності бакалавра з геодезії та 
землеустрою -  здатності до реалізації професійних 
обов'язків за видами професійних робіт:

знання і розуміння основних теорій, методів, 
принципів, технологій і методик в галузі геодезії і 
землеустрою;
- засвоєння базових знань із супутніх наук, що входять 
окремими блоками до сфери геодезії і землеустрою (фізика, 
математика, інформатика, екологія, право, економіка), 
вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні 
підходи;
- використання знань з загальних інженерних наук у 
навчанні та професійній діяльності;
- вибору методів, засобів та обладнання;
- практичного проведення польових, дистанційних і 
лабораторних досліджень в геодезії та землеустрої;
- розроблення проектів і програм, організації та планування 
польових робіт в геодезії та землеустрої;

збирання, оброблення, моделювання та аналізу 
геопросторових даних у польових та камеральних умовах;

використання сучасного геодезичного, 
геоінформаційного та фотограмметричного програмного 
забезпечення та обладнання;
- підготовки технічних звітів та оформлення результатів 
польових, камеральних та дистанційних досліджень в 
геодезії та землеустрої;
- агрегування польових, камеральних та дистанційних 
даних на теоретичній основі з метою синтезування нових 
знань у сфері геодезії та землеустрою;

вирішення специфічних прикладних наукових та 
технічних завдань геодезії та землеустрою у відповідності 
до спеціалізацій.
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V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання, що 
визначають нормативний зміст підготовки і корелюються з визначеним вище 
переліком загальних і спеціальних компетентностей, подано нижче.

Загальні результати навчання:
- використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти 

спілкуватися іноземною мовою (англійською);
- знати фундаментальні науки в обсязі, потрібному для засвоєння 

загальнопрофесійних дисциплін;
- знати теоретичні основ геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, дистанційного зондування 
Землі та фотограмметрії, землевпорядкування і земельного кадастру;

-знати методи і технології створення державних геодезичних мереж та 
спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань 
місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, 
проектування і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових 
та сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і 
аерокосмічних методів;

- знати основи складання й оновлення карт, технологічних процесі 
підготовка карт до видання та видання карт;

- знати методи і технології землевпорядного проектування, 
територіального та внутрігосподарського землеустрою, планування 
використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного 
земельного кадастру;

- знати основи інформатики і геоінформаційних технологій з набуттям 
навичок використання комп'ютерних програмних засобів та баз даних для 
оброблення результатів геодезичних вимірювань, топографічних і 
кадастрових знімань, для виконання проектів землеустрою, розроблення 
землевпорядної, кадастрової документації та документації з оцінки земель, 
складання карт і підготовки кадастрових даних із застосуванням 
комп'ютерної техніки, геоінформаційних систем й цифрової фотограмметрії;

- знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального 
використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, 
регіональному, локальному і господарському рівнях, процедур державної 
реєстрації земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості та обмежень у їх 
використанні;

- володіти методами збирання інформації, її систематизації і 
класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого 
завдання топографо-геодезичного та землевпорядного змісту;

- володіти сучасною геодезичною і фотограмметричною технікою і 
технологіями, методами математичного оброблення геодезичних і 
фотограмметричних вимірювань;
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- володіти технологіями і методиками планування і виконання 
геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп'ютерного 
оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах;

- володіти методами землевпорядного проектування, територіального й 
внутрігосподарського землеустрою, планування використання та охорони 
земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, 
екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших 
чинників;

- володіти методами організації топографо-геодезичного і 
землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту й 
реалізації різноманітної топографічної та землевпорядної продукції на основі 
використання знань з основ законодавства і управління виробництвом.

Обов’язкові навчальні дисципліни загальної та професійної підготовки 
здобувачів вищої освіти за ОП Геодезія та землеустрій першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»
Загальний обсяг Форма

Навчальні дисципліни кредитів годин підсумк
контролі

Українська мова за професійним спрямуванням 4 120 Екзамен
Філософія 4 120 Екзамен
Іноземна мова за фаховим спрямуванням 32 960 Екзамен
Вища математика 6 180 Диф. залі
Фізика 5 150 Диф. залі
Історія та культура України 3 90 Екзамен
Інформатика геоінформатика і системологія 4 120 Диф. залі
Геологія і геоморфологія(в комплексі з НП) 7 210 Екзамен
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 4 120 Екзамен
Вступ до фаху 6 180 Екзамен
Топографія з основами картографії 4 120 Екзамен
Картографія 4 120 Екзамен
Метеорологія і кліматологія (в комплексі з НП) 6 180 Диф. заліь
Електронні геодезичні прилади 6 180 Екзамен
Геодезія та вища геодезія 6 180 Екзамен
Основи наукових досліджень 5 150 Диф. залі»
Основи теорії землевпорядкування 5 150 Екзамен
Ґрунтознавство (НП в комплексі з дисципліною) 5 150 Диф. залі»
Супутникова геодезія та сферична астрономія 4 120 Екзамен
Економіка господарської діяльності 5 150 Екзамен
Землеустрій 8 240 Екзамен
Земельне право 4 120 Диф. залі»
Фотограмметрія та дистанційне зондування 4 120 Екзамен
Нарисна геометрія та компю'терна графіка в землеустрої 4 120 Диф. залік
Державний земельний кадастр 5 150 Екзамен
ГІС і бази даних 8 240 Екзамен
Державна землевпорядна експертиза 5 150 Диф. залі»
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(в комплексі 3 НП)
Комплексна курсова робота з землеустрою 3 90 Диф. залік
Навчальна практика з геодезії 3 90 Диф. залік
Навчальна практика з топографії 3 90 Диф. залік
Виробнича практика 4 120 Диф. залік
Всього 176 5280
Примітка: Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-УІІ один
кредит дорівнює ЗО годин.

VI Форми атестації здобуваній вищої освіти

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти

Освітня складова програми. Система 
оцінювання знань за дисциплінами освітньої 
програми складається з поточного та підсумкового 
контролю.

Поточний контроль знань здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня проводиться 
в усній формі (опитування за результатами 
опрацьованого матеріалу).

Підсумковий контроль знань у вигляді 
екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з 
подальшою усною співбесідою.
Атестація здійснюється у формі комплексного 
кваліфікаційного екзамену.

Вимоги до 
атестаційного/єдиного 
державного 
кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів) 
(за наявності)

Направленість комплексного кваліфікаційного 
екзамену на перевірку спеціальних фахових 
компетентностей:

-  визначення рівня теоретичних знань з 
дисциплін професійної підготовки у формі 
письмової підготовки за питаннями комплексного 
державного кваліфікаційного екзамену з 
послідуючою усною співбесідою;

-  визначення рівня практичної підготовленості 
до професійної діяльності через вирішення 
ситуаційних завдань.

Вимоги до публічного 
захисту

Кінцевим результатом навчання здобувана є 
здача кваліфікаційного екзамену за ОП Геодезія та 
землеустрій та присудження ступеня вищої освіти 
«Бакалавр» у галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» за спеціальністю 193 «Геодезія та 
землеустрій»

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти

У Таврійському державному агротехнологічному університеті 
функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
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освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає 
здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ТДАТУ, 
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 
закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення ТДАТУ якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ 
оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

В університеті розроблена Система менеджменту якості освіти, яка 
реалізується через ряд затверджених положень:

1. Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ
2. Положення про організацію та контроль якості навчальних занять у 

ТДАТУ
3. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального 

процесу підготовки фахівців в ТДАТУ
4. Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ
5. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в 

ТДАТУ
6. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ
7. Положення про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ

До розроблення програм з навчальних дисциплін, ведення навчальних 
занять, розробки завдань для поточного і підсумкового контролю якості
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знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, державної 
атестації здобувачів вищої освіти допускаються викладачі, які мають 
науковий ступінь, досвід роботи у вищій школі та на виробництві, є авторами 
підручників, навчальних посібників за фахом, наукових публікацій, у тому 
числі у науко-метричних виданнях, які відповідають спеціальності.

VIII Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 
вищої освіти

1. ГСВОУ- Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму
підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Затверджено та надано чинності наказом МОН України від 04.06.2004 № 
453.(Галузеві стандарти вищої освіти України)

2. ГСВОУ - Освітньо-професійна програма бакалавра напряму
підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» -
Затверджено та надано чинності наказом МОН України від 04.06.2004 № 453. 
(Галузеві стандарти вищої освіти України)

3. Закон України «Про вищу освіту»,
http://zakon5.rada.qov.ua/laws/show/1556-18.

4. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну 
діяльність».

5. Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. - Чинний 
від 01.11.2010. - Режим доступу: http://dovidnvk.in.ua/directories/profesii).

6. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти. 
Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 
1187.

7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої 
освіти. http;//mpn.gov.ua/actministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html.

8. Наказ МОН України від 06.11.2015№ 1151 «Про особливості 
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

9. Національна рамка кваліфікацій, http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/1341-2011 -п.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 
«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти».

11. ESG-http://ihed.orq.ua/imaqes/pdf/standards-and-quidelines for qa in 
the ehea 2015 .pdf.

12. International Standard ClassificationofEducation :
Fieldsofeducationandtraining 2013 (ISCED-F 2013)

Detailedfielddescriptions.
http://www.uis.unesco.orq/Librarv/Paqes/DocumentMorePaqe.aspx?docldValue=9 
28&docl dFld=ID.

http://zakon5.rada.qov.ua/laws/show/1556-18
http://dovidnvk.in.ua/directories/profesii
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://ihed.orq.ua/imaqes/pdf/standards-and-quideline
http://www.uis.unesco.orq/Librarv/Paqes/DocumentMorePaqe.aspx?docldValue=9
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ІЗ.ІЗСЕБ (МСКО) 2011 - http://www.uis.unesco.org/education/
ёоситет5Лзсеё-2011 -en.pdf.

14. ТІЛкШМО - http://www.unideusto.org/tuninqeu/.
15. ТЬе ЦК QualityCodeforHigherEducation,

SubjectBenchmarkStatements. - http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and- 
диа1і1у/Фе-диа1іГу-соЬе/5иЬіесГ-ЬепсЬтагк-5Га1етепІ5.

Керівник проектної групи, 
гарант освітньої програми доктор геологічних наук,

професор Даценко Людмила Миколаївна
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http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-%d0%b4%d0%b8%d0%b01%d1%961%d1%83/%d0%a4%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d0%b01%d1%96%d0%93%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%ac%d0%b5/5%d0%b8%d0%ac%d1%96%d0%b5%d1%81%d0%93-%d0%ac%d0%b5%d0%bf%d1%81%d0%ac%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%ba-

