
Шановні фахівці!  

 

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету запрошує до 

навчання у магістратурі за спеціальністю 193 "Геодезія та 

землеустрій" освітньою програмою "Інженерна геодезія". 

Вступна компанія тільки у 2021 році дає можливість вступу до 

магістратури без здачі ЗНО з іноземної мови, а тільки за 

результатами вступного фахового випробування, що проводиться на 

базі ХНАДУ для випускників попередніх років з освітнім рівнем 

"спеціаліст" або "магістр". 

Термін навчання на очній та заочній формі складає 1,5 роки, 

вартість контракту – 7 500 грн. за семестр, обмежень віку немає. 

Вступне випробування ХНАДУ з «Іноземної мови» 

відбудеться – 29 липня 2021 року; фахове випробування зі 

спеціальності – 27 липня 2021 року. 

Перелік необхідних документів: 

– заява встановленого зразка; 

– документ державного зразка про здобутий освітній рівень 

(оригінал та його дві копії); 

– шість фотокарток (розмір 3х4 см, без головного убору); 

– чотири копії документа, що посвідчує особу та громадянство 

(паспорт або ІД-картка з додатком); 

– чотири копії ідентифікаційного коду. 

Запрошуємо до співпраці. 

Деталі за телефонами: 

Заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії 

Саркісян Гор Саркісович  (093)9392947 

Доцент Тимошевський 

Владислав Вікторович  (050)8251423 

Доцент Фоменко 

Галина Романівна   (097)5297193 

 

Профіль роботи магістра: 

- управління топографо-геодезичною та картографічною діяльністю; 

- адміністратор геоінформаційних систем; 

- геодезична зйомка із застосуванням сучасних електронних 

геодезичних приладів; 

- фахівець з геосистемного, аерокосмічного моніторингу та 

дистанційного зондування землі; 

- кадастровий реєстратор, землевпорядні та земельно-кадастрові роботи; 

- управління земельними ресурсами; 

- земельно-оціночні роботи: експертна грошова оцінка земельних 

ділянок та нерухомого майна, нормативна грошова оцінка землі; 

- забезпечення просторово-територіального розвитку регіонів; 

- розробка проектів землеустрою;  

- діяльність у сфері інжинірингу, регулювання та сприяння організації 

використання і охорони земель; 

- консалтингові послуги з питань комерційної діяльності й керування в 

сфері геодезії та землеустрою тощо; 

- науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу;  

- керівник на виробництві; консультант з маркетингу (ринок землі та 

нерухомості). 

 

Основні місця роботи: підприємства, організації і установи 

геодезичного та землевпорядного профілю різних форм власності, 

проектні та науково-дослідні інститути тощо. Зокрема: 
 

- Будівельні та дорожньо-будівельні організації, будівництво 

аеродромів; 

- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; 

- Державні топографо-геодезичні підприємства; 

- Приватні топографо-геодезичні підприємства та організації; 

- Головне управління Держгеокадастру у областях; 

- Територіальні органи Держгеокадастру у районах, містах; 

- Центр Державного земельного кадастру та регіональні філії; 

- Землевпорядник об'єднаної територіальної громади, сільської, 

селищної, міської ради; 

- Підприємства та підрозділи підпорядковані Державному агентству 

автомобільних доріг України; 

- Науково-дослідні та проектні  інститути; 

- Приватні землевпорядні організації. 
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