МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Шановні абітурієнти!
Якщо
Вас
турбують
питання
вибору
актуальної,
конкурентоздатної професії, здобуття високого рівня освіти, набуття
професійних і наукових навичок та перспективного подальшого
працевлаштування – вам необхідно завітати на кафедру
землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету
та обрати спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
спеціалізація «Землеустрій та кадастр».
Землевпорядкування – одна з найдавніших професій, що
особливої актуальності набуває в наш час - в період земельної
реформи, коли проходить перерозподіл земельних ресурсів,
надання земельних ділянок у власність і користування, купівляпродаж земельних ділянок, оцінка земельних ділянок тощо.
Виконання всіх перерахованих видів робіт забезпечують фахівці з
геодезії, картографії та землеустрою.

КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ
Галузь знань:

19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність:

193 «Геодезія та землеустрій»
Спеціалізація:

«Землеустрій та кадастр»
ЗНО з навчальних дисциплін із зазначення вагових
коефіцієнтів:
українська мова та література (0,25), математика (0,35)
географія або фізика (0,25)

До землевпорядників ставилися завжди з повагою, так як
земельні ресурси є нашим багатством і саме збереженням цього
багатства, а також розподілом земель, плануванням використання,
управлінням земельними ресурсами, регулюванням земельних
відносин вони займаються.
Однією з найважливіших проблем сьогодення є докорінна
перебудова управління земельними ресурсами й організація
раціонального їх використання, землеустрій, ведення державного
земельного кадастру, який
включає в себе збір, обробку,
систематизацію і аналіз земельно-кадастрової інформації, її
зберігання, розробку рекомендацій про зміни правового стану
земель, надання необхідної інформації власникам та користувачам
тощо. Діяльність землевпорядника спрямована на виконання
заходів з впорядкування, організації земельних ресурсів з метою
подальшого
ефективного
їх
використання
та
охорони.
Землевпорядні служби проводять контроль за використанням та
охороною земельних ресурсів; державні землевпорядні органи
вирішують питання регулювання земельних відносин; органи
державного земельного кадастру проводять реєстрацію речових
прав, нерухомого майна та обмежень щодо нерухомого майна і
внесення їх до автоматизованої системи ведення державного
земельного кадастру.

Підготовку фахівців здійснює ліцензована, випускова кафедра
землеустрою та кадастру.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково–
педагогічний колектив кафедри у складі якого доктори наук,
професори, кандидати наук, доценти, провідні науковці, фахівці
Національної академії наук України, провідні спеціалісти
виробничих і проектно-наукових землевпорядних організацій.

державного контролю за використанням земельних ресурсів,
роздержавлення і приватизації земель та інше. Ви оволодієте
знаннями та практичними навичками з геодезії, цифрової
фотограмметрії,
земельного
законодавства,
землеустрою,
землекористування, кадастру, моніторингу земель, економіки
землекористування, оцінки земель та нерухомого майна, управління
земельними ресурсами, цифрового картографічного моделювання,
геоінформаційних
систем,
спеціалізованого
програмного
забезпечення, які необхідні в умовах становлення ринку земель в
Україні.
Кафедра забезпечена необхідним геодезичним обладнанням. У
навчальному процесі та під час проходження навчальних практик
використовуються сучасні, високоточні електронні геодезичні
прилади наших партнерів.

На кафедрі є колекція мінералів, гірських порід, ґрунтів та
лабораторне обладнання для оволодіння знаннями з геології та
ґрунтознавства.
Підготовка фахівців здійснюється для пошукової, проектної,
консультативної, організаційно-керівної діяльності з проектновишукувальних робіт для цілей землеустрою та кадастру, земельнокадастрової інвентаризації земель і зонування територій,
формування землеволодінь і землекористувань, реєстрації
земельних ділянок, обліку і оцінки земель, правового регулювання
земельних
відносин,
організації
територій,
раціонального
використання, моніторингу і охорони земельних ресурсів,

Кафедра має тісні зв’язки з науковими установами Національної
академії наук України, профільними кафедрами вищих навчальних
закладів, виробничими організаціями землевпорядного профілю.

Навчально-наукова робота студентів.
Студенти кафедри беруть участь у наукових дослідженнях з
актуальних питань землеустрою, землекористування, кадастру і
моніторингу земель, оцінки земель та нерухомого майна; інженерної
геодезії, картографічного моделювання, фотограмметрії, ГІСтехнологій у землеустрої, геоекології, а також у студентських
міжвузівських
олімпіадах,
наукових
і
науково-практичних
конференціях, в тому числі й міжнародних.

На кафедрі діють наукові гуртки «Державний земельний
кадастр», «Картографічне моделювання», «Землеустрій територій
розміщення гірничих виробок та пам’яток природи», «Геологія та
геоекологія», «Інженерна геодезія» та ін.
В університеті працює студентське науково-технічне товариство,
наукові секції, проводиться щорічна міжнародна науково-технічна
студентська конференція «Політ».

Дозвілля і відпочинок студентів.
У Центрі культури і мистецтв НАУ працюють різноманітні гуртки
(танцювальний, театральний та інші), в спортивному комплексі на
Вас чекають в секціях з футболу, баскетболу, дзюдо та ін.,
авіаційний та яхт - клуби забезпечують можливість всебічного
творчого розвитку. Кожен рік проводяться конкурси «Міс та Містер
НАУ», фестивалі «Студентська весна», «Березневі паростки».

Викладачами кафедри організовуються екскурсії на профільні
кафедри інших вищих учбових закладів, у землевпорядні
організації, на геологічні об´єкти, в музеї, ботанічний сад тощо.
Результати роботи Державної екзаменаційної комісії показують,
що випускники кафедри є сформованими спеціалістами в галузі
геодезії, картографії та землеустрою, які здатні самостійно і на
високому професійному рівні вирішувати поставлені перед ними
задачі.

Поліщук Олександр – начальник відділу ринку земель
Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
Лещенко Михайло – начальник відділу картографічної основи ДП
«Центр Державного земельного кадастру».

Форма навчання:

Цілеспрямована і системна навчально-виховна робота дає
можливість не лише готувати висококваліфікованих фахівців, а й
формувати патріотів, здатних берегти культурні та духовні цінності
нашого народу.

Працевлаштування випускників.
Обласні, міські, районні відділи Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру, держземінспекції, науководослідні та проектні інститути землеустрою, центр державного
земельного кадастру, служби районних, міських і обласних
держадміністрацій, земельно-кадастрові бюро, бюро технічної
інвентаризації; відділи архітектури та містобудування; агентства з
оцінки нерухомості, відділи фонду держмайна, комерційні
землевпорядні структури є основними місцями працевлаштування
випускників нашої кафедри.
Свідченням високого фахового рівня підготовки є керівні посади
наших випускників, зокрема:
Чмихун Юлія – начальник відділу використання земель
несільськогосподарського призначення Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру;

- денна (бюджетна, договірна) – бакалавр, магістр;
- заочна (бюджетна, договірна) – бакалавр, магістр.
Іногороднім надається гуртожиток.
Абітурієнт надає документи згідно правил прийому на
навчання до Національного авіаційного університету.
Під час навчання студентам за їх бажанням надається
можливість отримати, на умовах контракту, другу вищу освіту,
навчатись на військовому факультеті, який здійснює підготовку
офіцерів запасу для збройних сил України.
В Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного
університету здійснюється підготовка фахівців на базі вищої освіти
за напрямом «Геодезія та землеустрій»
Зарахування на бюджетну та договірну форму навчання
здійснюється згідно вимог Міністерства освіти та науки
України.
Додаткову інформацію про умови вступу та навчання можна
отримати:
- на кафедрі землеустрою та кадастру
корпус 3, ауд. 523,
тел. (044) 406-77-58
Консультаційний центр НАУ за адресом:
03058, Україна, м. Київ, просп. Космонавта Комарова,1
Тел.: (044) 497-41-05, (044) 406-94-80 е-mail: post@nau.edu.ua

Web-сторінки www.nau.edu.ua, www.ies.nau.edu.ua
та сторінка в фейсбук www.facebook.com/zknau/

