
РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК 
на освітньо -  професійну програму 

за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 
у Малинському лісотехнічному коледжі

Сучасний стан розвитку економіки держави вимагає докорінних змін у 
Вітчизняній системі підготовки кадрів, зокрема для землевпорядних 
підприємств. Земля -  основний елемент виробництва, за допомогою якого 
створюються матеріальні цінності. Однак як просторовий об’єкт Земля має 
природне походження -  вона не створена людством і часто зазнає шкоди від 
нераціонального втручання.

З часу проголошення земельної реформи в Україні якісно змінились 
земельні відносини, структура землеволодінь і землекористувань, 
запроваджено плату за землю, оренду земельних ділянок, їх купівлю -  
продаж, дарування, що зумовило запровадження грошової оцінки земель. 
Це вимагає від спеціалістів не тільки знань методики оцінки земель, але й 
спеціальних знань в галузі землеустрою і кадастру, ґрунтознавства, 
земельного права, економіки, планування та забудови населених пунктів, що 
дає змогу застосовувати різні підходи до оцінки земельної власності, 
виконуючи відповідні методи та техніку оцінки. В сучасних умовах 
землевпорядна служба потребує поповнення кадрового потенціалу 
фахівцями, які володіють знаннями та вміннями вирішувати вищевказані 
проблеми, володіти сучасними технологіями, ведення землеустрою та мати 
управлінські компетенції.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів за 
спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» спрямована на формування фахової компетенції 
землевпорядників.

Програмою передбачено перелік навчальних дисциплін, виробнича та 
навчальні практики, що безумовно поглиблюють формування вмінь та 
навичок виконання професійних обов’язків майбутнього фахівця 
безпосередньо на підприємстві. Дипломний проект -  безперечно є важливим 
способом узагальнення здобутих випускниками компетентностей за період 
навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій».

Дана програма повністю відповідає сучасним вимогам і може бути 
рекомендована до впровадження в навчальний процес, в рамках яких
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Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 
193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» 
спрямована на формування фахової компетенції щодо вміння проводити 
топографо-геодезичні роботи з метою одержання планово-картографічного 
матеріалу для цілей землеустрою, земельного кадастру, гідрографії, 
будівництва та промисловості.

Програма розроблена, як узгоджений комплекс видів освітньої 
діяльності, спрямований на досягнення навчальних цілей, здійснення 
професійної діяльності, спрямованої на забезпечення необхідною 
інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
фізичних та юридичних осіб під час регулювання та управління земельними 
відносинами. В програмі розглядається організація раціонального 
використання та охорона земель, здійснення землеустрою, формування та 
ведення містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів, 
встановлення обґрунтованих розмірів плати за землю.

Освітньо-професійна програма містить перелік навчальних дисциплін, 
курсових проектів, практик, методів результатів навчання, які в сукупності 
забезпечують як нормативні, так і додаткові результати навчання та 
компетентності випускника за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 
галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Розробленою програмою чітко 
передбачено обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття початкового 
рівня вищої освіти за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», перелік 
загальних та фахових компетентностей випускника, нормативний зміст 
підготовки молодших спеціалістів, сформульовані результати навчання за 
циклами за компонентами (загальної та спеціальної) дисциплін, 
запропоновано форми Державної атестації здобувачів освітнього рівня 
«молодший спеціаліст»- дипломний проект, наведено вимоги професійних 
стандартів.

Дана програма повністю відповідає сучасним/в 
рекомендована до впровадження в освітній^роцес.
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