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Земля – це найбільше національне багатство України, безцінний 

скарб, який необхідно охороняти, відтворювати й розумно їм 

розпоряджатися. Важлива роль у цьому належить фахівцям з геодезії, 

картографії й землевпорядження. 

У наш час практично будь-яка діяльність, пов'язана з будівництвом 

населених пунктів, доріг, каналів, ліній метрополітену, висотних будинків, 

землевпорядні роботи не обходиться без участі геодезистів. Фахівці з 

геодезії виконують також широке коло завдань, пов'язаних з вивченням 

розмірів і форми Землі; створенням державних геодезичних мереж  та основи 

для картографічного й топографічного знімання, геодезичного забезпечення інженерно-пошукових, проектних і 

різного роду будівельних робіт та ін. 

Землевпорядник - фахівець, що володіє знаннями про земельне право, 

земельних кадастри, землевпорядження й керування земельними 

ресурсами. Професія землевпорядника припускає глибоке розуміння 

процесів, що відбуваються в природі, володіння знаннями господарського й 

земельного права, а також економіки. 

Фахівець в області геоінформаційних систем і технологій може 

залучатися до різних видів виробничої діяльності. Він розробляє необхідне 

програмне забезпечення, здійснює аналіз проектування й програмування 

готових систем, вивчає потреби й проблеми користувачів, здійснює пошук 

оптимальних рішень; займається розробкою, поставкою й супроводом програм. Також такий фахівець здатний 

розробляти проекти в області природніх і технічних наук, вирішувати фундаментальні й прикладні завдання в 

сфері геопросторових даних і технологій. 

Робота фахівця з геодезії, картографії й землевпорядження вимагає вміння приймати зважені рішення, 

спілкуватися з людьми, а також вимагає уважності, чіткості й відповідальності. 

Спеціалізації, по яких ведеться підготовка бакалаврів у рамках 

напрямку підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»: 

- Геодезія (ІГ); 

- Землеустрій та кадастр (ЗК); 

- Геоінформаційні системи і технології (ГІС). 

За час навчання студенти одержують: 

- традиційно якісну інженерну підготовку; 

- диплом міжнародного зразка, який визнаний в усьому світі; 

- гуртожиток. 

 

УНІВЕРСИТЕТ ВИДАЄ ДЕРЖАВНИЙ ДИПЛОМ УКРАЇНИ 

УСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА. 

Після закінчення університету наші випускники можуть працювати на об'єктах промислового, 

цивільного, сільськогосподарського й дорожнього будівництва, в органах державного керування територіями, в 

організаціях і фірмах по землевпорядженню, в управліннях і відділах земельних ресурсів, бюро технічної 

інвентаризації, відділах архітектури й містобудування, в агентствах по оцінці нерухомості й відділах фонду 

держмайна, у сільських, селищних, міських і районних радах, держадміністраціях і їх підрозділах, податковій 

службі, а також у проектних, науково-дослідних і навчальних закладах.  

ПРИХОДЬТЕ ДО НАС ВЧИТИСЯ, — НЕ ПОШКОДУЄТЕ! 

 

Деканат гірничого факультету розташований за адресою:  

м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд. 2, корп. 2, кім. 2.203. 

E-mail: gf_donntu@ukr.net. 

Телефон: (066) 211-97-40. 

Усю необхідну інформації можна прочитати на сайті: http://donntu.edu.ua/ 
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