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Чому варто вступати саме до нас?

Вступ дозволяє навчатись в сучасному
перспективному ВУЗі, який є найкращим
в Україні та знаним у світі

Основні дисципліни: Перспективи працевлаштування: 

Сертифікований оцінювач об`єктів 
нерухомого майна у проектних 
установах та агентствах з нерухомості

Кадастровий реєстратор, спеціаліст 
відділу земельних відносин 
територіальної громади

Консультант банківських та фінансових
установ з питань іпотечного кредитування
(під заставу земельних ділянок)

Робота на посадах в системі
Держгеокадастру, проектних 
установах різної форми власності 
 

Геодезія
Грунтознавство
Землеустрій 

Земельне право
Державний земельний кадастр
 

Оцінка майнових комплексів
Основи оцінки землі  та нерухомого 
майна

Дистанційне зондування Землі
Цифрова картографія
Геоінформаційні системи 

Навчання за програмою 
дозволяє:

Проводити усі види робіт з оцінки 
земельних ділянок та об’єктів нерухомого 
майна, здійснювати нормативні 
грошові оцінки земельних ділянок  

Розв`язувати складні спеціалізовані 
задачі у сфері земельно-оціночних 
робіт

Працювати з новітнім геодезичним
обладнанням та сучасним програмним
забезпеченням

Отримати престижну спеціальність, яка
гарантує конкурентність на ринку праці,
працевлаштування в Україні та
закордоном

Проходити навчальні та виробничі
практики на провідних підприємствах 
з перспективою подальшої роботи

Розробляти, оформляти і керувати
проектами в галузі геодезії 
та землеустрою

Здійснювати оцінку земельних
ділянок з видобутку корисних 
копалин

Освітня програма: ОЦІНКА ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА
спеціальність: 193  «Геодезія та землеустрій»

:2

кадастровий план

Гарант освітньої програми: Трофименко Петро Іванович, доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія trofimenkopetr@ukr.net

Термін навчання:
«Бакалавр» : денна — 3 роки 10 місяців 

Якісний склад випускової кафедри:
    5 докторів наук, професорів
    6 кандидатів наук, доцентів
    фаховий допоміжний персонал
 

Диплом бакалавра дозволяє:
    здобути професійну кваліфікацію
«оцінювач»
    продовжити навчання за другим 
рівнем вищої освіти (ОР Магістр)
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www.geol.univ.kiev.ua

Проект землеустрою
щодо еколого-економічного

обгрунтування сівозміни
та впорядкування угідь

Оновлення топографічної карти 
на основі знімку високої розрізненості 

вимірювання на  
місцевості за допомогою

спеціалізованого
обладнання 

Набір на базі повної  загальної середньої освіти
Набір на базі ОКР молодший спеціаліст

 +38 044 521 3338
geoinform.univ.kiev.ua

Абітурієнти подають сертифікати ЗНО 
з наступних предметів (не менше 101 бал):
   українська мова
   математика
   iсторія України, іноземна мова,
біологія, географія, фізика або хімія 

   


