Наші вітання, шановні випускники!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА
БІОРЕСУРСІВ

Запрошуємо Вас на навчання до Інституту біології, хімії та біоресурсів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю
193 - «Геодезія та землеустрій», професійне спрямування «Землеустрій та
кадастр».
Підготовка здійснюються на кафедрі землевпорядкування та кадастру, яка має
потужну наукову-навчально-методичну та матеріально-технічну бази для
забезпечення високоякісної підготовки фахівців із землеустрою та кадастру.
Досягнуто високого рівня кадрового, матеріально-технічного і методичного
забезпечення навчального процесу та вагомого наукового потенціалу. Всі викладачі
кафедри мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук. При кафедрі є
аспірантура, тому найбільш обдарованим випускникам відкриті двері в науку.
Під час навчання за спеціальністю 193 - «Геодезія та землеустрій» (професійне
спрямування «Землеустрій та кадастр») студенти нашої кафедри набувають знань
із земельного законодавства, землеустрою, земельного кадастру, геодезії і картографії,
інформатики та моделювання, геоінформаційних систем і технологій, умінь для
виконання грошової оцінки земель різних категорій, ведення реєстрації земельних
ділянок та нерухомого майна, а також практичних навичок для проведення
землевпорядних та земельно-оціночних робіт, необхідних в умовах становлення ринку
землі в Україні.
Студенти кафедри мають змогу оволодіти сучасною електронною технікою та
новітніми комп’ютерними технологіями шляхом повного безкоштовного доступу до
мережі Інтернет, сучасних електронно-обчислювальних засобів, пакетів прикладного
програмного забезпечення, які набули поширення в галузі землеустрою та кадастру
(MAPInfo, ArcGIS, AutoCAD, Surfer, Digital, ГІС-Панорама, Quantum GIS, GRASS GIS,
SAGA GIS, ГИС 6, Інвент-град тощо).
На період навчання іногородні студенти проживають в сучасному гуртожитку в
студмістечку по вул. Небесної сотні 4, (колишня Стасюка). Він має розвинену
інфраструктуру: бібліотеки, спортивні майданчики, тренувальні зали, пункти прокату
побутової техніки, дискоклуби, точки доступу до мережі Інтернет у кожній кімнаті і
т.п.
Створено умови для поєднання навчання та активного відпочинку (систематично
організовуються змагання з футболу, загальноуніверситетські Спартакіади, мистецькі
конкурси тощо).
В кінці вересня відбувається традиційне урочисте дійство з нагоди посв’яти у
студенти першокурсників з виїздом на власну базу відпочинку, яка розташована у
гірському селі Долішній Шепіт Вижницького району.
Вся інформація про кафедру зосереджена на сайті Інституту біології, хімії та
біоресурсів за інтернет адресою: http://ibhb.chnu.edu.ua/pdt/kadastr/
e-mail: kadastr@chnu.edu.ua

КАФЕДРА
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ

Спеціальність 193 - «Геодезія та землеустрій»
Професійне спрямування - «Землеустрій та кадастр»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр – 4 роки навчання;
Магістр – 1,5 року на базі бакалавра
Ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (професійне спрямування «Землеустрій та кадастр»)
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» становить 80 осіб, для
здобуття освітнього рівня «Магістр» - 40 осіб.

Можливі сфери діяльності випускників: експертиза проектів землеустрою;
контроль використання земельних ресурсів; земельний маркетинг; геоінформаційні
системи і технології в землеустрої; водний та лісовий кадастри; кадастр родовищ
корисних копалин; містобудівний кадастр; природоохоронний та екологічний
кадастри; земельний кадастр; іпотечна справа; корпоративна та біржова діяльність.
Напрями виробничої діяльності випускників:
- проведення робіт з приватизації земель, видача документів, що посвідчують право
на земельні ділянки;
- ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;
- здійснення управління та державного контролю за раціональним використанням і
охороною земельних ресурсів;
- організація, контроль і виконання робіт з землеустрою, а також топографогеодезичних, ґрунтових, агрохімічних і геоботанічних вишукувань та обстежень;
- виконання робіт з паспортизації та державної реєстрації земельних ділянок,
здійснення грошової оцінки земельних ділянок та об’єктів нерухомості.
Місця працевлаштування: сільські, селищні, міські ради; районні, міські та
обласні відділи Держгеокадастру; регіональні центри державного земельного кадастру
та їх підрозділи на місцях; обласні державні підприємства «Науково-дослідного та
проектного інституту
землеустрою»;
державні геодезичні підприємства;
землевпорядні підприємства недержавних форм власності; містобудівні проектні та
будівельні організації; водогосподарські організації; державні інспекторські служби з
контролю за охороною та використанням земель; моніторингові організації; структури
земельного банку.

Наша адреса:
м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 25
Інститут біології, хімії та біоресурсів
кафедра землевпорядкування та кадастру каб.15
(3 корпус Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича)
телефони кафедри:
(0372) 584-741
 e-mail: kadastr@chnu.edu.ua
http://ibhb.chnu.edu.ua/pdt/kadastr/
З повагою,
колектив кафедри
землевпорядкування та кадастру
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
ВАМ СЮДИ !!!

Шановні випускники шкіл, гімназій, ліцеїв, технікумів, коледжів!
Запрошуємо Вас на кафедру землевпорядкування та кадастру (вул. Лесі
Українки, 25, корпус №3 ЧНУ), каб.15 будь-якого робочого дня для ознайомлення з
матеріальним забезпеченням і методами проведення навчання.
Для вступу на 1-й курс за спеціальністю 193 - «Геодезія та землеустрій»
(професійне спрямування «Землеустрій та кадастр»), яку забезпечує кафедра
землевпорядкування та кадастру Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім.
Ю.Федьковича абітурієнти подають сертифікати Українського центру оцінювання
якості освіти з української мови і літератури (базовий 0,25 ваговий коефіцієнт),
історія України (профільний 0,40 в.к.) та на вибір географія або математики
(базовий 0,25 в.к.).
Вступники на скорочений термін навчання (3 курс денна та заочна форми)
подають диплом молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю та складають
фаховий іспит з землевпорядного проектування, основ земельного кадастру та
земельного права (усно).
Навчання здійснюється за держзамовленням, або за контрактом. Кращі студентиконтрактники при бажанні можуть бути переведені на безкоштовне навчання.
Наголошуємо, що саме на кафедрі землевпорядкування та кадастру Інституту
біології, хімії та біоресурсів Ви зможете здобути повну ліцензовану вищу освіту із
спеціальності «Геодезія та землеустрій», та стати висококваліфікованим
«інженером з землеустрою та кадастру» чи «магістром землеустрою та кадастру».

Абітурієнти подають документи до приймальної комісії
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(корпус №5, вул. Коцюбинського, 2).

