
Узагальнення пропозицій, що надійшли під час обговорення у 2021 р.  

ОПП «Картографія, геоінформатика і кадастр»  

першого (бакалаврського) рівня 
 

№ Пропозиція Від кого надійшла Результат 

1 Необхідність додавання на 

старших курсах дисциплін для 

підсилення топографо-

геодезичної підготовки 

Студенти 3 курсу ОПП 

«Картографія, 

геоінформатика і кадастр» 

Бібік К., Худолій А., 

Бірюков М. 

Враховано 
Додано дисципліни 

«Топографічне 

картографування в ГІС»,  

«Практикум з картографії, 

геоінформатики, геодезії 

та кадастру». 

2 Пропозиція щодо осучаснення 

підходів до викладання подібних 

курсів,  

оновлення матеріально-технічної 

бази приладів для підготовки 

студентів 

Студенти 3 курсу ОПП 

«Картографія, 

геоінформатика і кадастр» 

Бібік К., Худолій А., 

Бірюков М. 

Враховано 
Додано дисципліни 

«Топографічне 

картографування в ГІС»,  

«Практикум з картографії, 

геоінформатики, геодезії 

та кадастру» (до 

викладання якого 

планується залучати 

фахівців-практиків, бази 

практик тощо).  

3 Вважають доречною у 

навчальному плані підготовки 

дисципліни «Бази геоданих та 

основи програмування у ГІС», 

але запропоновано надавати 

можливість такої підготовки за 

вибором 

Студенти ОПП 

«Картографія, 

геоінформаційні системи і 

дистанційне зондування 

Землі» 1 року магістратури 

Давиденко Т., Сопін Д. та 

Пустовалова Ю. 

Враховано 
«Бази геоданих та основи 

програмування у ГІС» 

перенесено з обов’язкових 

дисциплін – до вибіркових. 

4 Запропоновано підсилити 

підготовку в області 

топографічного картографування 

засобами ГІС 

Студенти ОПП«Картографія, 

геоінформаційні системи і 

дистанційне зондування 

Землі» 1 року магістратури 

Давиденко Т., Пустовалова 

Ю. 

Враховано 
Додано дисципліни 

«Топографічне 

картографування в ГІС» 

5 Рекомендація врахувати при 

підготовці фахівців сучасні 

вимоги до умовних позначень 

при оформленні топографічних 

планів населених пунктів, у тому 

числі необхідність отримання 

відповідних вмінь студентами 

застосовувати такі позначення у 

середовищі ГІС 

Начальник геодезичного 

відділу ТОВ 

«Земстройпроект»  

Соболєв М.Б. 

Враховано 
Додано дисципліни 

«Топографічне 

картографування в ГІС» 

(зокрема планується 

включення відповідної теми 

до програми курсу),  

«Практикум з картографії, 

геоінформатики, геодезії 

та кадастру». 

6 Пропозиція включити 

обов’язкову дисципліну для 

забезпечення практичної і 

найбільш сучасної підготовки 

студентів за змістом (назвою) 

саме освітньої програми 

Декан факультету геології, 

географії, рекреації та 

туризму, професор кафедри 

фізичної географії та 

картографії Пересадько В.А. 

Враховано 
Додано обов’язкову 

дисципліну «Практикум з 

картографії, 

геоінформатики, геодезії 

та кадастру». 

 

Гарант ОПП                                             Олена СІННА  


