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Рецензія-відгук 
на освітньо-професійну програму «Геодезія та землеустрій» 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та 
землеустрій» за освітнім ступенем «бакалавр», розроблену 

Полтавським державним аграрним університетом

Освітня програма «Геодезія та землеустрій» Полтавського державного 
аграрного університету орієнтована на фундаментамельну підготовку фахівців, що 
здатні швидко адаптуватись у сучасному геодезично-землевпорядному просторі.

Підготовка бакалаврів геодезії та землеустрою базується на переважанні 
прикладної спрямованості освітнього процесу, що реалізується внаслідок поєднання 
аудиторної і самостійної навчальної діяльності студентів із навчальними та 
виробничими практиками. Освітня програма спрямована на формування 
компетентностей із планування та виконання геодезичних, топографічних та 
землевпорядних робіт, опрацювання отриманих результатів із застосуванням 
розробки та реалізації проектів у сфері геодезії та землеустрою. Програма має 
прикладний характер і сприяє послідовному засвоєнню навчального матеріалу, про 
що свідчить розроблена структурно-логічна схема вивчення навчальних дисциплін. 
Програма орієнтована на підготовку фахівців до виробничої, управлінської і 
пошукової діяльності з використанням геоінформаційних систем та технологій.

Перелік освітніх компонентів свідчить про реалізацію загальної і професійної 
підготовки, отримання знань, вмінь та навичок з геодезії, землеустрою та кадастру: 
студенти засвоюють методи землевпорядного проектування, територіального і 
господарського землеустрою, планування щодо використання та охорони земель з 
врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, 
ландшафтного, природоохоронного характеру та інших чинників.

У структурі освітньої програми передбачені дисципліни, що є актуальними 
для швидкого реагування майбутніх фахівців на зміни, що відбуваються у 
земельному законодавстві та на ринку землі ( тощо).



Разом з тим, вважаємо, що освітньо-професійна програма першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій має 
самостійний, творчий характер та є завершеною. Рівень підготовки та практична 
цінність є належними. Але, на наш погляд у переліку основних дисциплін необхідно 
збільшити кількість кредитів на освітні компоненти «Топографія» для здобувачів 
скороченого терміну навчання.

Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій», представлена 
Полтавським державним аграрним університетом, відповідає вимогам стандарту 
першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти. Структура програми є чітко 
продуманою, збалансованою й логічною, відповідає вимогам і може бути 
рекомендована для підготовки здобувачів за спеціальністю 193 «Геодезія та 
землеустрій» у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».


