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ПРОГРАМА І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ  

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ» 

На базі Уманського національного університету садівництва буде 

проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом 

підготовки «Геодезія, картографія та землевпорядкування». Для участі в 

Олімпіаді запрошуються студенти І-ІІІ курсів за напрямом підготовки «Геодезія, 

картографія та землевпорядкування». 

Задачі, які пропонуються до розв’язання, передбачають наявність у 

студентів знань у межах нормативних дисциплін циклу професійної підготовки 

за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землевпорядкування». 

Учасникам буде запропоновано тести та завдання з дисциплін: геодезія; 

картографія; земельний кадастр; основи землевпорядкування та кадастру. 

СКЛАД КОМІСІЇ: 

Голова комісії: 

Кисельов Ю.О. 

 

– завідувач кафедри геодезії, картографії та 

кадастру, доктор географ. наук, професор 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

Романчук С.В. – кандидат техн. наук, доцент кафедри 

геодезії, картографії та кадастру 

Шемякін М.В. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

геодезії, картографії та кадастру 

Кирилюк В.П. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

геодезії, картографії та кадастру 

Удовенко І.О. – кандидат екон. наук, доцент кафедри 

геодезії, картографії та кадастру 

Кононенко С. І. – старший викладач кафедри геодезії, 

картографії та кадастру 

Прокопенко Н.А. – викладач кафедри геодезії, картографії та 

кадастру 

Піскун Н.Л. – викладач кафедри геодезії, картографії та 

кадастру 



Програмою олімпіади передбачено: 

22 листопада 2017 р.:  проведення олімпіади: початок о 13.00, закінчення 

о 14.30; 

23 листопада  2017 р.: о 9.00 оприлюднення результатів; робота 

апеляційної комісії з 9.00 до 10.00; підбиття підсумків і нагородження 

переможців з 11.00. 

Реєстрація учасників – 22 листопада  2017 р. з 12.30 до 13.00 у ауд. 118 

третього корпусу УНУС, який знаходиться за адресою: м. Умань, вул.. 

Інститутська.  

Переможці олімпіади затверджуються на засіданні комісії та 

нагороджуються відповідними дипломами. 

Учасники олімпіади повинні мати при собі студентські квитки. Витрати 

на відрядження здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, у яких 

навчаються учасники олімпіади. Квитки на зворотну дорогу учасники мають 

придбати заздалегідь самостійно. 

До уваги студентів-учасників! Прохання бути забезпеченими 

калькулятором для проведення розрахунків (використання мобільних телефонів 

– заборонено). 

Для ефективної організації олімпіади просимо всіх студентів, що мають 

намір брати участь у І-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за 

напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землевпорядкування», до 

20 листопада 2017 р. повідомити прізвище та контактний телефон. 
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