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Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри ЗА та ГІС 

проф. Мамонова К.А. «Про роботу кафедри Земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем». Вчена рада Університету визначає наступне: 

Кадровий склад кафедри сформований в загальній чисельності 22 

особи, в тому числі 2 доктора наук, 13 кандидатів наук та 7 викладачів без 

ступеня. 

Профорієнтаційна робота включає комплекс заходів: регулярний 

контакт зі школами та технікумами, організація інформаційних мостів, 

оперативна реклама в соціальних мережах. 

За 2014 – 2016 рр. ліцензовано і акредитовано нову спеціальність 

«Землеустрій та кадастр» та акредитовано спеціальність «Оцінка землі і 

нерухомого майна», що розширило освітній потенціал кафедри. 

Наукові публікації кафедри за звітний період: 48 статей у фахових 

виданнях, 6 статей у закордонних виданнях, 10 статей у міжнародних науково 

метричних базах даних, 3 статті у співавторстві з іноземними вченими, 12 

публікацій тез англійською мовою. 

Наукові дослідження кафедри присвячені актуальній тематиці: 

земельному адмініструванню, використанню геоінформаційних технологій у 

міському господарстві, формуванню і використанню багатоцільового 

кадастру. 

За звітний період відкрито аспірантуру зі спеціальності 05.24.04 – 

кадастр та моніторинг земель, Спеціалізовану вчену раду, де захищено 2 

кандидатські дисертації за профілем кафедри. 

Зміцнена матеріально-технічна база кафедри, що дало можливість 

впровадити у навчальний процес новітні технології.  

За звітний період здійснювалась активна співпраця з університетами 

Європейського Союзу та Білорусі. Проводиться стажування викладачів і 

студентів у Європейських університетах. 
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 Відзначені наступні недоліки в роботі кафедри: 

– Не приділяється належної уваги впровадженню дистанційного 

навчання. 

– Стосовно науково-дослідної роботи:  

1. При досить активній участі студентів кафедри у конкурсах та 

олімпіадах, за 2014 – 2016 рр. не отримано призових місць.  

2. Поряд з викладанням професорсько-викладацьким складом кафедри 

дисциплін на англійській мові для спеціальності “Промислове та цивільне 

будівництво”, на недостатньому рівні ведеться робота щодо отримання 

міжнародних сертифікатів про володіння англійською мовою. 

3. Недостатньо ефективно налагоджена робота кафедри у 

винахідницькій сфері. За 2014 – 2016 рр. не отримано жодного патенту та не 

подано заявок на об’єкти інтелектуальної власності. 

4. За звітний період на кафедрі відсутні монографії у міжнародних 

виданнях. 

– При наявності сучасної матеріально-технічної бази, на кафедрі 

спостерігається низький рівень реалізації господарсько-договірних робіт. 

Відповідно до планових показників у 2014 р. рівень виконання складає 

19,1%, у 2015 р. – 0%, у 2016 р. – 1,3%. 

– На кафедрі на недостатньому рівні ведеться робота щодо сертифікації 

лабораторного фонду. 

  

Вчена рада Університету постановляє: 

1. Роботу кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних 

систем за 2014 - 2016 рр. визнати задовільною. 

2. Скласти і затвердити на засіданні кафедри ефективну систему 

впровадження дистанційного навчання та реалізувати її у самостійну роботу 

студентів. 

Термін виконання: 30.05.2017 р. 

3. Забезпечити підготовку студентів до участі у конкурсах і олімпіадах, 

що відповідають напрямам діяльності кафедри. 

Термін виконання: постійно 

4. У рамках Стратегії розвитку Університету на період до 2020 року 

забезпечити на кафедрі не менше двох викладачів з міжнародним 

сертифікатом на володіння англійською мовою. 

Термін виконання: 31.12. 2019 р. 

5. Завершити процес сертифікації лабораторії з оцінки якості 

геодезичних вимірювань. 

Термін виконання: 31.12. 2017 р. 

6. Забезпечити публікацію монографії у міжнародних виданнях. 
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