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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти 

підготовки магістрів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (проект). 

 

Призначення освітньої програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, індивідуальних 

завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації магістрів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ«ДП»; 

– викладачі НТУ«ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 193 

Геодезія та землеустрій; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 193 Геодезія та землеустрій; 

– приймальна комісія НТУ«ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які беруть 

участь у підготовці фахівців ступеня магістр спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.  

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та інститут 

(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

факультет будівництва, кафедра геодезії 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

Магістр 

Назва галузі знань 19 Архітектура та будівництво 

Назва спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 

Кваліфікація освітня, що 

присвоюється 

Магістр з геодезії та землеустрою  

Кваліфікація в дипломі  Ступінь вищої освіти – Магістр. 

Спеціальність – 193 Геодезія та землеустрій 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Геодезія та землеустрій 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 

місяці 

Наявність акредитації Спеціальність акредитована 16.06.2016 р. протокол №121 (до 

1.07.2026 р.) 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в 
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неї першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій» або іншої спеціальності 

Мова(и) викладання Українська та англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www. geodez.nmu.org.ua Інформаційний пакет за 

спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Формування у випускників здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  Об’єкти вивчення: теоретичні основи, методики, технології та 

обладнання для збирання та аналізу геопросторових даних про 

форму та розміри Землі, її відображення на картах і планах, 

забезпечення зведення інженерних споруд (включаючи підземні) 

та вивчення геопросторових зв’язків між об’єктами та 

структурами. 

Цілі навчання: формування у випускників здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що 

передбачає застосування теоретичних знань з геодезії та 

землеустрою та технологій і обладнання у галузі топографо-

геодезичного виробництва з метою отримання та аналізу 

геопросторових даних. 

Теоретичний зміст предметної області: знання про форму та 

розміри Землі, концепції і принципи ведення топографо-

геодезичної діяльності та земельного кадастру, а також їх 

інформаційне забезпечення. Базові знання з природничих наук та 

поглиблені знання з математики та інформаційних технологій. 

Методи, методики та технології: польові, камеральні та 

дистанційні методи досліджень, методики збирання та 

оброблення геопрострових даних, геоінформаційні технології, 

технології польових та камеральних робіт у галузі геодезії та 

землеустрою. 

Інструменти та обладнання: геодезичне, навігаційне, 

аерознімальне обладнання, фотограмметричні та картографічні 

комплекси та системи, спеціалізоване геоінформаційне, 

геодезичне і фотограмметричне програмне забезпечення для 

розв’язання прикладних задач в геодезії та землеустрої. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна прикладна програма вищої освіти 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта за спеціальністю 193 «Геодезія та 

землеустрій» 

Особливості програми Виробнича та передатестаційна практики обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 
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працевлаштування Секція М, розділ 71 Діяльність у сферах архітектури та 

інжинірингу; технічні випробування та дослідження, що включає 

надання архітектурних, інженерних послуг, послуг із 

розроблення креслень, послуг з нагляду за будівництвом, 

геодезії, картографії тощо. 

Діяльність у сфері геодезії включає вимірювання земельних 

ділянок та їх меж, гідрологічні розвідувальні роботи, роботи з 

вивчення підземних шарів, картографічна діяльність і діяльність 

із надання даних щодо просторових параметрів 

Робочі місця у сфері геодезії та землеустрою: адміністратор бази 

(гео) даних, геодезист, замірник на топографо-геодезичних і 

маркшейдерських роботах, інженер-землевпорядник, картограф, 

насікальник карт, редактор карт, технік-будівельник, технік-

аерофотограмметрист, технік-геодезист, технік-топограф, 

технік-фотограмметрист, фотограмметрист. 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 

України – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень. 

Можливість продовжити навчання за освітньо-науковою 

програмою ступеня доктора філософії за спеціальністю 193 

Геодезія та землеустрій. Набуття кваліфікацій за іншими 

спеціалізаціями в системі післядипломної освіти. 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання. 

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, практики, 

самостійна робота з підручниками, навчальними посібниками 

та конспектами лекцій, консультації з викладачами, підготовка 

магістерської кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення 

кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, 

уміння, комунікація, автономність і відповідальність) 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей. 

Письмові та усні екзамени, диференційовані заліки, захист 
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звітів з лабораторних, розрахунково-графічних та курсових 

проектів (робіт), поточний контроль, захист кваліфікаційної 

роботи. 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 

процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Стажування в геодезичних та землевпорядних організаціях 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Наявність спеціалізованих лабораторій відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Наявність навчально-методичного забезпечення відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НТУ «ДП» і технічними 

університетами України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НТУ «ДП» і навчальними 

закладами зарубіжних країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Повне вивчення освітньо-професійної програми можливе після 

вивчення курсу української мови 

 

2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 Інтегральна компетентність магістра з геодезії та землеустрою - здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної 

діяльності у сфері геодезії та землеустрою або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теоретичних знань та методів геодезичних, фотограмметричних, 

геоінформаційних, картографічних технологій і систем та кадастру і оцінки нерухомості. 

 

2.1 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 

Шифр Компетентності 

 

1 2 

ЗК1 Здатність до письмової та усної комунікації українською та іноземними мовами 

ЗК2 Здатність навчатися сприймати набуті знання у сфері геодезії, фотограмметрії, 

землеустрою, картографії та геоінформатики та інтегрувати їх з уже наявними 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
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1 2 

ЗК3 Здатність бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають 

позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та 

врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях 

ЗК4 Здатність планувати та керувати часом 

ЗК5 Здатність продукувати нові ідеї,  проявляти креативність та здатність до 

системного мислення 

ЗК6 Здатність здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з різних джерел 

ЗК7 Бути орієнтованим на безпеку 

ЗК8 Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти і 

розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій 

ЗК9 Здатність до застосування знань на практиці 

ЗК10 Мати дослідницькі навички 

ЗК11 Мати навички розроблення та управління проектами 

ЗК12 Здатність працювати як індивідуально, так і в команді 

ЗК13 Здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях 

ЗК14 Потенціал до подальшого навчання 

ЗК15 Відповідальність за якість виконуваної роботи 

 

2.2 Спеціальні компетентності магістра за стандартом вищої освіти 

 

Професійні компетентності магістра геодезії та землеустрою – здатність до реалізації 

професійних обов’язків за видами професійних робіт:  

 

Шифр Компетентності 

 

1 2 

СК1 Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів 

роботи та функціонального призначення сучасних геодезичних, 

фотограмметричних приладів та навігаційних систем та їх устаткування 

СК2 Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 

документів в професійній діяльності 

СК3 Знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення та 

правил експлуатації геодезичного, фотограмметричного, навігаційного 

устаткування та обладнання 

СК4 Знання спеціалізованого програмного забезпечення і ГІС систем та базові вміння 

програмувати для вирішення прикладних професійних задач 

СК5 Знання професійної та цивільної безпеки при виконанні завдань професійної 

діяльності 

СК6 Знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки 

виробництва 

СК7 Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін суміжних 

інженерних галузей 

СК8 Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у 

модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів, 

зокрема з метою підвищення їх ефективності та точності 
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1 2 

СК9 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 

що впливають на формування технічних рішень 

СК10 Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх 

виконання 

СК11 Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки 

точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних професійних 

завдань 

СК12 Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові моделі шляхом 

використання аналітичних методів і методів моделювання 

СК13 Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені 

проблемами сталого розвитку та впливу на навколишнє середовище 

СК14 Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення 

СК15 Використання відповідної термінології та форм вираження у професійній 

діяльності 

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Блок 1 «Землеустрій та кадастр» 

Об’єкт професійної діяльності – геодезія та землеустрій. 

 

Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК1.1 Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів 

роботи та функціонального призначення сучасних геодезичних, 

фотограмметричних приладів та навігаційційних систем та їх устаткування; 

ВК1.2 Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 

документів в професійній діяльності; 
ВК1.3 Знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки 

виробництва; 

ВК1.4 Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у 

модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів, 

зокрема з метою підвищення їх ефективності та точності; 

ВК1.5 Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх 

виконання; 

ВК1.6 Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки 

точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних професійних 

завдань; 

ВК1.7 Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені 

проблемами сталого розвитку та впливу на навколишнє середовище; 

ВК1.8 Використання відповідної термінології та форм вираження у професійній 

діяльності; 
ВК1.9 Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; 
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Блок 2 «Інженерна геодезія» 

Об’єкт професійної діяльності – геодезія та землеустрій 

 

Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК2.1 Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів 

роботи та функціонального призначення сучасних геодезичних, 

фотограмметричних приладів та навігаційних систем та їх устаткування 

ВК2.2 Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 

документів в професійній діяльності 

ВК2.3 Знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки 

виробництва 

ВК2.4 Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у 

модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів, 

зокрема з метою підвищення їх ефективності та точності 

ВК2.5 Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх 

виконання 

ВК2.6 Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки 

точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних професійних 

завдань 

ВК2.7 Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені 

проблемами сталого розвитку та впливу на навколишнє середовище 

ВК2.8 Використання відповідної термінології та форм вираження у професійній 

діяльності 

ВК2.9 Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; 

ВК2.10 Знання про об’єкти і явища на земній поверхні, що характеризуються наявністю 

просторових зв’язків між ними та уміти використовувати їх при проектуванні та 

будівництві інженерних об’єктів та передбачати їх подальший екологічний вплив 

на навколишнє середовище 

ВК2.11 Знання основ наукового пізнання та методів дослідження для ведення наукової 

діяльності в інженерній геодезії 

ВК2.12 Здатність обирати методи, засоби та обладнання для виконання інженерно-

геодезичних та топографо-геодезичних робіт 

ВК2.13 Здатність володіти технологіями вирішення прикладних задач за допомогою ГІС 
 

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі спеціальності 193 

Геодезія та землеустрій, що визначають нормативний зміст підготовки і корелюються з 

переліком загальних і спеціальних компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти, 

подано нижче. 

Шифр Результати навчання 

 

1 2 

 Загальні результати навчання 

ЗР1 Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською 
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1 2 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, 

польською) 

ЗР2 Навчатися сприймати набуті знання у сфері геодезії, фотограмметрії, землеустрою, 

картографії та геоінформатики та інтегрувати їх з уже наявними 

ЗР3 Бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний 

чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці 

фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях 

ЗР4 Планувати та керувати часом 

ЗР5 Продукувати нові ідеї,  проявляти креативність та здатність до системного 

мислення 

ЗР6 Здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з різних джерел 

ЗР7 Бути орієнтованим на безпеку 

ЗР8 Гнучко мислити, розуміти і розв’язувати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 

критичне відношення до усталених наукових концепцій 

ЗР9 Застосовувати знання на практиці 

ЗР10 Мати дослідницькі навички 

ЗР11 Мати навички розроблення та управління проектами 

ЗР12 Працювати як індивідуально, так і в команді 

ЗР13 Ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях 

ЗР14 Мати потенціал до подальшого навчання 

ЗР15 Відповідати за якість виконуваної роботи 

 Спеціальні результати навчання 

СР1 Знати наукові поняття, теорії і методи, які необхідні для розуміння принципів 

роботи та функціонального призначення сучасних геодезичних, 

фотограмметричних приладів та навігаційних систем та їх устаткування 

СР2 Знати основні нормативно-правові акти та довідкові матеріали, чинні стандарти і 

технічні умови, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи в професійній 

діяльності 

СР3 Знати технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та правила 

експлуатації геодезичного, фотограмметричного, навігаційного устаткування та 

обладнання 

СР4 Знати спеціалізоване програмне забезпечення і ГІС систем та вміти програмувати 

для вирішення прикладних професійних задач 

СР5 Знати професійні та цивільні безпеки при виконанні завдань професійної діяльності 

СР6 Знати сучасні технологічні процеси та системи технологічної підготовки 

виробництва 

СР7 Уміти застосовувати та інтегрувати знання і розуміти дисципліни суміжних 

інженерних галузей 

СР8 Використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у модернізації та 

реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів, зокрема з метою 

підвищення їх ефективності та точності 

СР9 Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що 

впливають на формування технічних рішень 

СР10 Застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних засобів для їх 

виконання 

СР11 Використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки точності та 
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1 2 

вибору технологій проектування і виконання прикладних професійних завдань 

СР12 Уміти ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові моделі шляхом 

використання аналітичних методів і методів моделювання 

СР13 

 

Уміти досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені 

проблемами сталого розвитку та впливу на навколишнє середовище 

СР14 Уміти аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично 

оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення 

СР15 

 

Використовувати відповідні термінології та форми вираження у професійній 

діяльності 

 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Блок 1 «Землеустрій та кадастр» 
 

Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК1.1 ВР1.1 Знати наукові поняття, теорії і методи, які необхідні для розуміння 

принципів роботи та функціонального призначення сучасних 

геодезичних, фотограмметричних приладів та навігаційних систем та їх 

устаткування; 

ВК1.2 ВР1.2 Знати основні нормативно-правові акти та довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови, інструкції та інші нормативно-розпорядчі 

документи в професійній діяльності 

ВК1.3 ВР1.3 Знати сучасні технологічні процеси та системи технологічної підготовки 

виробництва; 

ВК1.4 ВР1.4 Використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у 

модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та 

комплексів, зокрема з метою підвищення їх ефективності та точності; 

ВК1.5 ВР1.5 Застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних 

засобів для їх виконання; 

ВК1.6 ВР1.6 Використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки 

точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних 

професійних завдань; 

ВК1.7 ВР1.7 Уміти досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі 

зумовлені проблемами сталого розвитку та впливу на навколишнє 

середовище; 

ВК1.8 ВР1.8 Використовувати відповідні термінології та форми вираження у 

професійній діяльності; 

ВК1.9 ВР1.9 Уміти аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті 

рішення; 
 

Блок 2 «Інженерна геодезія» 
 

Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК2.1 ВР2.1 Знати наукові поняття, теорії і методи, які необхідні для розуміння 
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1 2 3 

принципів роботи та функціонального призначення сучасних 

геодезичних, фотограмметричних приладів та навігаційних систем та їх 

устаткування; 

ВК2.2 ВР2.2 Знати основні нормативно-правові акти та довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови, інструкції та інші нормативно-розпорядчі 

документи в професійній діяльності 

ВК2.3 ВР2.3 Знати сучасні технологічні процеси та системи технологічної підготовки 

виробництва; 

ВК2.4 ВР2.4 Використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у 

модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та 

комплексів, зокрема з метою підвищення їх ефективності та точності; 

ВК2.5 ВР2.5 Застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних 

засобів для їх виконання; 

ВК2.6 ВР2.6 Використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної оцінки 

точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних 

професійних завдань; 

ВК2.7 ВР2.7 Уміти досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі 

зумовлені проблемами сталого розвитку та впливу на навколишнє 

середовище; 

ВК2.8 ВР2.8 Використовувати відповідні термінології та форми вираження у 

професійній діяльності. 

ВК2.9 ВР2.9 Уміти аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті 

рішення; 

ВК2.10 ВР2.10 Знати про об’єкти і явища на земній поверхні, що характеризуються 

наявністю просторових зв’язків між ними та уміти використовувати їх 

при проектуванні та будівництві інженерних об’єктів та передбачати їх 

подальший екологічний вплив на навколишнє середовище 

ВК2.11 ВР2.11 Знати основи наукового пізнання та методів дослідження для ведення 

наукової діяльності в інженерній геодезії 

ВК2.12 ВР2.12 Обирати методи, засоби та обладнання для виконання інженерно-

геодезичних та топографо-геодезичних робіт 

ВК2.13 ВР2.13 Володіти технологіями вирішення прикладних задач за допомогою ГІС 

 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

ЗР1 Уміти спілкуватись, включаючи усну та 

письмову комунікацію українською 

мовою та однією з іноземних мов 

(англійською, німецькою, французькою, 

польською) 

Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська / німецька 

/французька) 

ЗР2 Навчатися сприймати набуті знання у Іноземна мова для професійної 
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сфері геодезії, фотограмметрії, 

землеустрою, картографії та 

геоінформатики та інтегрувати їх з уже 

наявними. 

діяльності (англійська / німецька 

/французька); 

Управління безпекою, автономність і 

відповідальність у професійній 

діяльності; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР3 Бути критичним та самокритичним для 

розуміння факторів, які мають 

позитивний чи негативний вплив на 

комунікацію, та здатність визначити та 

врахувати ці фактори в конкретних 

комунікаційних ситуаціях. 

Управління безпекою, автономність і 

відповідальність у професійній 

діяльності; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР4 Планувати та керувати часом. Управління безпекою, автономність і 

відповідальність у професійній 

діяльності; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР5 Продукувати нові ідеї,  проявляти 

креативність та здатність до системного 

мислення. 

Професійні функції та задачі магістра; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР6 Здійснювати пошук та критично 

аналізувати інформацію з різних джерел. 

Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська / німецька 

/французька); 

Професійні функції та задачі магістра; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР7 Бути орієнтованим на безпеку. Управління безпекою, автономність і 

відповідальність у професійній 

діяльності 

ЗР8 Гнучко мислити, розуміти і розв’язувати 

проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 

критичне відношення до усталених 

наукових концепцій. 

Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська / німецька 

/французька); 

Управління безпекою, автономність і 

відповідальність у професійній 

діяльності; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР9 Застосовувати знання на практиці. Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська / німецька 

/французька); 

Управління безпекою, автономність і 
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відповідальність у професійній 

діяльності; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР10 Мати дослідницькі навички. Професійні функції та задачі магістра 

 ЗР11 Мати навички розроблення та управління 

проектами. 

ЗР12 Працювати як індивідуально, так і в 

команді. 

Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська / німецька 

/французька); 

Професійні функції та задачі магістра; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР13 Ефективно спілкуватися на професійному 

та соціальному рівнях. 

Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська / німецька 

/французька); 

Професійні функції та задачі магістра; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ЗР14 Мати потенціал до подальшого навчання. Іноземна мова для професійної 

діяльності (англійська / німецька 

/французька); 

Професійні функції та задачі магістра 

ЗР15 Відповідати за якість виконуваної роботи. Управління безпекою, автономність і 

відповідальність у професійній 

діяльності 

СР1 Знати технічні характеристики, 

конструктивні особливості, призначення 

та правила експлуатації геодезичного, 

фотограмметричного, навігаційного 

устаткування та обладнання; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою; 

Професійні функції та задачі магістра 

СР2 Знати спеціалізоване програмне 

забезпечення і ГІС систем та вміти 

програмувати для вирішення прикладних 

професійних задач; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою; 

ГІС в управлінні територіями; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Професійні функції та задачі магістра 

СР3 Знати професійну та цивільну безпеки при 

виконанні завдань професійної діяльності; 

Управління безпекою, автономність і 

відповідальність у професійній 

діяльності 

СР4 Уміти застосовувати та інтегрувати 

знання і розуміння дисциплін суміжних 

інженерних галузей; 

Геодезичне забезпечення робіт із 

землеустрою; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Управління земельними ресурсами; 

Методологія наукових досліджень; 

Професійні функції та задачі магістра; 



 

17 

 

1 2 3 

Курсовий проект з управління 

земельними ресурсами 

СР5 Розуміти і враховувати соціальні, 

екологічні, етичні, економічні аспекти, що 

впливають на формування технічних 

рішень; 

Геодезичне забезпечення робіт із 

землеустрою; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою 

СР6 Уміти ідентифікувати, класифікувати та 

описувати цифрові моделі шляхом 

використання аналітичних методів і 

методів моделювання; 

Математичне моделювання систем; 

Геоінформаційні технології в 

кадастрових системах 

СР7 Уміти аргументувати вибір методів 

розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати 

та захищати прийняті рішення; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою; 

Методологія наукових досліджень; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Курсовий проект з управління 

земельними ресурсами; 

Моніторинг та охорона земель 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1 Блок 1 «Землеустрій та кадастр»  

ВР1.1 Знати наукові поняття, теорії і методи, які 

необхідні для розуміння принципів 

роботи та функціонального призначення 

сучасних геодезичних, 

фотограмметричних приладів та 

навігаційних систем та їх устаткування; 

Методологія наукових досліджень; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт із землеустрою; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 

ВР1.2 Знати основні нормативно-правові акти та 

довідкові матеріали, чинні стандарти і 

технічні умови, інструкції та інші 

нормативно-розпорядчі документи в 

професійній діяльності 

Курсовий проект з управління 

земельними ресурсами; 

Практикум з реєстрації земельних 

ділянок; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 

ВР1.3 Знати сучасні технологічні процеси та 

системи технологічної підготовки 

виробництва; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 

 
ВР1.4 Використовувати та впроваджувати нові 

технології, брати участь у модернізації та 

реконструкції обладнання, пристроїв, 

систем та комплексів, зокрема з метою 

підвищення їх ефективності та точності; 

ВР1.5 Застосовувати професійно-профільовані 

знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, 

а також вибору технічних засобів для їх 

виконання; 

Управління земельними ресурсами; 

Методологія наукових досліджень; 

Курсовий проект з геодезичного 

забезпечення робіт із землеустрою; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 
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ВР1.6 Використовувати знання й уміння для 

розрахунку апріорної оцінки точності та 

вибору технологій проектування і 

виконання прикладних професійних 

завдань; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Геодезичне забезпечення робіт із 

землеустрою 

ВР1.7 Уміти досліджувати проблему та 

визначати обмеження, у тому числі 

зумовлені проблемами сталого розвитку 

та впливу на навколишнє середовище; 

Сталий розвиток земель; 

Геодезичне забезпечення робіт із 

землеустрою 

ВР1.8 Використовувати відповідні термінології 

та форми вираження у професійній 

діяльності; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою; 

Математичне моделювання систем; 

Геоінформаційні технології в 

кадастрових системах 

ВР1.9 Уміти аргументувати вибір методів 

розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати 

та захищати прийняті рішення; 

Моніторинг та охорона земель; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою; 

Методологія наукових досліджень; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Курсовий проект з управління 

земельними ресурсами; 

2.2 Блок 2 «Інженерна геодезія»  

ВР2.1 Знати наукові поняття, теорії і методи, які 

необхідні для розуміння принципів 

роботи та функціонального призначення 

сучасних геодезичних, 

фотограмметричних приладів та 

навігаційних систем та їх устаткування; 

Методологія наукових досліджень; 

Курсовий проект з геодезичного 

забезпечення робіт із землеустрою; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 

ВР2.2 Знати основні нормативно-правові акти та 

довідкові матеріали, чинні стандарти і 

технічні умови, інструкції та інші 

нормативно-розпорядчі документи в 

професійній діяльності 

Курсовий проект з управління 

земельними ресурсами; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Курсовий проект з геодезичного 

забезпечення робіт із землеустрою; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 

ВР2.3 Знати сучасні технологічні процеси та 

системи технологічної підготовки 

виробництва; 

Курсовий проект з геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 

 
ВР2.4 Використовувати та впроваджувати нові 

технології, брати участь у модернізації та 

реконструкції обладнання, пристроїв, 

систем та комплексів, зокрема з метою 

підвищення їх ефективності та точності; 

ВР2.5 Застосовувати професійно-профільовані 

знання й практичні навички для 

розв’язання типових задач спеціальності, 

а також вибору технічних засобів для їх 

виконання; 

Управління земельними ресурсами; 

Методологія наукових досліджень; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Професійні функції та задачі магістра; 
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Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 

ВР2.6 Використовувати знання й уміння для 

розрахунку апріорної оцінки точності та 

вибору технологій проектування і 

виконання прикладних професійних 

завдань; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Професійні функції та задачі магістра; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою 

ВР2.7 Уміти досліджувати проблему та 

визначати обмеження, у тому числі 

зумовлені проблемами сталого розвитку 

та впливу на навколишнє середовище; 

Геодезичне забезпечення робіт із 

землеустрою 

ВР2.8 Використовувати відповідні термінології 

та форми вираження у професійній 

діяльності. 

Професійні функції та задачі магістра; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою; 

Математичне моделювання систем; 

Геоінформаційні технології в 

кадастрових системах 

ВР2.9 Уміти аргументувати вибір методів 

розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати 

та захищати прийняті рішення; 

Моніторинг та охорона земель; 

Геодезичне забезпечення робіт з 

землеустрою; 

Методологія наукових досліджень; 

Курсовий проект із геодезичного 

забезпечення робіт з землеустрою; 

Курсовий проект з управління 

земельними ресурсами 

ВР2.10 Знати про об’єкти і явища на земній 

поверхні, що характеризуються наявністю 

просторових зв’язків між ними та уміти 

використовувати їх при проектуванні та 

будівництві інженерних об’єктів та 

передбачати їх подальший екологічний 

вплив на навколишнє середовище; 

Інженерно-геодезичні спостереження 

ВР2.11 Знати основи наукового пізнання та 

методів дослідження для ведення наукової 

діяльності в інженерній геодезії; 

ВР2.12 Обирати методи, засоби та обладнання 

для виконання інженерно-геодезичних та 

топографо-геодезичних робіт; 

ВР2.13 Володіти технологіями вирішення 

прикладних задач за допомогою ГІС 

Технологія рішення прикладних задач 

з допомогою ГІС 
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7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

№ Освітні компоненти 

О
б
ся

г
, 
к

р
ед

и
т
и

 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

 
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

К
а
ф

ед
р

а
, 
щ

о
 

в
и

к
л

а
д

а
є 

Р
о
зп

о
д

іл
 з

а
 

ч
в

ер
т
я

м
и

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

 
37,5       

1.1 Цикл загальної підготовки         

З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 

6 іс ІнМов 1;2;3;4 

З2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 

3 дз ОПтаЦБ 3 

1.2 Цикл спеціальної підготовки       

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань        

Б1 Математичне моделювання систем 1.0 дз Геодезії 2; 

Б2 Математичне моделювання систем 2.0 дз ВМ 2; 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю         

Ф1 ГІС в управлінні територіями 7.0 іс ГІС 1;2 

Ф2 Геоінформаційні технології в кадастрових 

системах 
7.0 іс Геодезії 3;4 

Ф3 Геодезичне забезпечення робіт з землеустрою 3,5 іс Геодезії 1;2 

Ф4 Геодезичне забезпечення робіт з землеустрою 2 іс БГГМ 1;2 

Ф5 Управління земельними ресурсами 5,5 іс Геодезії 3;4 

Ф6 Курсовий проект з управління земельними  

ресурсами 
0,5 дз Геодезії 4 

2 Практична підготовка за спеціальністю та 

виконання кваліфікаційної роботи 

30     

П2.1 Виробнича практика 8 дз БГГМ 5 

П2.2 Передатестаційна практика 4 дз Геодезії 5 

П2.3 Виконання кваліфікаційної роботи 17   Геодезії 5 

П2.4 Виконання кваліфікаційної роботи 1   БГГМ 5 

3 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА      

 Блок 1 «Землеустрій та кадастр» 22,5     

В1.1 Курсовий проект із геодезичного забезпечення 

робіт з землеустрою 
0,5 дз БГГМ 2 

В1.2 Методологія наукових досліджень 3,0 дз Геодезії 1 

В1.3 Професійні функції та задачі магістра 3,0 дз Геодезії 4 

В1.4 Моніторинг та охорона земель 4,0 іс Геодезії 1 

В1.5 Практикум з реєстрації земельних ділянок 2,0 іс БГГМ 3 

В1.6 Практикум з реєстрації земельних ділянок 4,0 іс Геодезії 3 

В1.7 Сталий розвиток земель 2,0 іс Менеджменту 4 

В1.8 Сталий розвиток земель 4,0 іс Геодезії 4 

 Блок 2 «Інженерна геодезія» 22,5    

В1.9 Інженерно-геодезичні спостереження 7,0 іс Геодезії 3;4 
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1 2 3 4 5 6 

В1.10 Методологія наукових досліджень 3,0 дз Геодезії 1 

В1.11 Моніторинг та охорона земель 4,0 іс Геодезії 1 

В1.12 Професійні функції та задачі магістра 3,0 дз Геодезії 4 

В1.13 Курсовий проект із геодезичного забезпечення 

робіт з землеустрою 

0,5 дз БГГМ 2 

В1.14 Технології рішення прикладних задач за 

допомогою ГІС 

5,0 іс ГІС 3;4 

Разом за нормативною частиною та вибірковим блоком  90      

Примітки: 

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ОПтаЦБ – охорони 

праці та цивільної безпеки; БГГМ – будівництва, геотехніки і геомеханіки; ВМ – вищої 

математики; ІнМов – іноземної мови; ГІС – геоінформаційних систем. 

. 

 

8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

8.1 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 1 «Землеустрій та 

кадастр» 
 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів 

Кредити 

Кількість освітніх 

компонент, що 

викладаються протягом 

за 

чверть 

за 

навчальний 

рік 

чверті семестру 
навчального 

року 

1 

1 
1 З1;Ф1;Ф3; Ф4;В3.2; В3.4 14,5 60 6 

7 
14 

2 З1;Б1;Б2;Ф1;Ф3,Ф4;В3.1 11,5 5 

2 
3 З1;З2;Ф2;Ф5;В3.5;В3.6; 16,5 8 

8 
4 З1;Ф2;Ф5;Ф6;В3.3;В3.7;В3.8 17,5 7 

2 3 
5 П2.1; П2.2;  12,0 30 2 4 4 

6 П2.3; П2.4;  18,0 2 

 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 2 Інженерна 

геодезія 

 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів 

Кредити 

Кількість освітніх 

компонент, що 

викладаються протягом 

за 

чверть 

за 

навчальний 

рік 

чверті семестру 
навчального 

року 

1 

1 
1 З1;Ф1;Ф3;Ф4;В3.10;В3.11 14,5 60 6 

7 
14 

2 З1;Б1;Б2;Ф1;Ф3,Ф4;В3.13 11,5 5 

2 
3 З1;З2;Ф2;Ф5;В3.9;В3.14 16,0 8 

8 
4 З1;Ф2;Ф5;Ф6;В3.9;В3.12;В3.14 18,0 7 

2 3 
5 П2.1; П2.2;  12,0 30 2 4 4 

6 П2.3; П2.4;  18,0 2 



 

22 

 

 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних матеріалів 

міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 щодо 

використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648. 

6 Проект стандарту вищої освіти підготовки бакалавра наук з спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій». 2017. Проект Стандарту обговорено і рекомендовано на 

засіданні науково-методичної підкомісії «Геодезія та землеустрій» Науково-методичної 

комісії № 10 з будівництва та технологій Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

науки України …. грудня 2016 р. 

7 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освітнього процесу, 

затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. URL: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_ department/docs/ (дата 

звернення: 04.11.2017). 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

9 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 щодо надання 

роз’яснень стосовно освітніх програм. 

10 Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-во освіти і науки 

України, Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с. 

 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому 

студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в дію з 1-го 

вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін 

нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої 

освіти несе завідувач кафедри геодезії. 

 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/%20structural_divisions
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
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49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19. 

 

 

 


