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193
"Геодезія та
землеустрій"
у запитаннях
і відповідях

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Яку спеціальність можна отримати?
193 - «Геодезія та землеустрій».
2. Де може працювати випускник?
Фахівці зі спеціальності «Геодезія та
землеустрій»:
- підприємства
геодезичного
та
землевпорядного профілю;
- проектні інститути та організації;
- відділи
капітального
будівництва
підприємств, організацій, установ;
- відповідні управління та відділи органів
державної влади;
- бюро технічної інвентаризації;
- біржі, агенції та інші організації що
здійснюють експертну оцінку землі і
нерухомості, її купівлю-продаж, іпотечне
кредитування, проведення аукціонів права
власності та користування тощо;
- науково-дослідні
інститути,
навчальні
заклади різних рівней акредитації;
- фізичною
особою-підприємцем
за
наявності кваліфікаційного сертифікату
відповідального виконавця робіт.
3. Які є форми навчання?
Підготовка здійснюється за денною та
заочною формами, у тому числі зі скороченим
терміном навчання для випускників з дипломом
молодшого спеціаліста.
4. Який рівень акредитації університету?
IV – найвищий.
ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ
1. Чи існують бюджетні місця (безоплатні)?
Так.
На
кожній
з
форм
навчання
передбачаються місця для навчання за
державним замовленням.
2. Якою є вартість навчання за контрактом?
Плата за семестр (2020-2021 н.р):
- для денної форми навчання – 6487 грн.;
- для заочної форми навчання – 4200 грн.

3.
Можлива
оплата
за
навчання
посеместрово?
Так. Оплата за навчання можлива як за рік,
так і за семестр, а при певних умовах –
помісячно.
4. Хто забезпечується місцями у гуртожитку?
Всі студенти, хто цього потребує.
5. Є додаткові платежі протягом навчання?
Ні. Платежі за користування навчальнометодичними матеріалами, бібліотеками, за
відпрацювання пропущених занять, заліків,
екзаменів тощо відсутні.
НАВЧАННЯ
1. Яке обладнання задіяне у навчальному
процесі?
У розпорядженні студентів лекційна аудиторія
з
мультимедійним
обладнанням,
два
комп’ютерних класи з сучасними комп’ютерами,
об’єднаними у локальну мережу з вільним
доступом до Інтернету, а також інші необхідні
лабораторії та кабінети.
Дисципліни геодезичного профілю забезпечені
сучасним вимірювальним обладнанням: оптикомеханічними
теодолітами
і
нівелірами,
електронними
тахеометрами,
станціями
супутникового позиціонування (GPS).
2. Які є бази практик?
Проведення навчальних практик здійснюється
на полігоні студентської навчально-оздоровчої
бази. Навчально-виробничі і переддипломні
практики
проводяться
на
підприємствах
Полтавщини з якими кафедра підтримує тісні та
дружні зв’язки.
3. Які послуги/можливості пропонує
бібліотека?
Три читальні зали, абонемент, електронна
зала.

СТИПЕНДІЯ
1. Хто отримує стипендію?
Студенти, що навчаються за державним
замовленням, – академічна стипендія за
рейтингом успішності навчання.
Студенти, що навчаються за державним
замовленням або за контрактом: 1) академічна
стипендія за наукову, громадську чи спортивну
діяльність; 2) соціальна стипендія для соціально
незахищених громадян і пільговиків.
ВІДПОЧИНОК
1. Які є студентські гуртки, клуби?
Творчі сили студентів об’єднані до Арт-клубу
«Студент»: студія хореографії і пластики;
вокальна студія «Домінанта»; театр-студія
«Лілея»,
музично-вокальний
студіо-гурт
«Квінтесенція»; ліга КВН.
Кожен рік проводяться: «Посвята в студенти»,
конкурси «Студент року», «Краща академічна
група року», «Королева КрНУ», КВН, Брейн-ринг,
фестиваль «Студентська весна», студентські
тематичні вечірки.
2. Є можливості для зайняття спортом?
Так. Для цього є спортивний комплекс
«Політехнік» до складу якого входять: стадіон на
10000 місць, критий манеж, зали важкої атлетики
і атлетичної гімнастики, штучний скеледром,
плавальний басейн з великою (25 м) і малою
ваннами, веслувальна база, зали ЛФК, боксу,
ритмічної гімнастики тощо.
ЗАХИСТ ЗДОРОВ'Я ТА ПОБУТ
1. Є обладнання для лікування?
Університет має терапевтичний
оснащений необхідним обладнанням.

кабінет,

2. Які є заклади харчування?
Кожен навчальний корпус має буфет, працює
їдальня.

