Терміни проведення проекту

14 березня — День землевпорядника

СЛУЖИМО ЗЕМЛІ, ДЕРЖАВІ
І ЛЮДЯМ!
Колись в Єгипті фараон
Втомився землю сам оратиЇї в післяжнивний сезон
На рівні поділив квадрати.
Ділянку люду він роздав,
Щоб заробляти собі статок.
Ну,а натомість зажадав
Земельний сплачувать податок.
Той єгиптянин Сесостріс
Був справедливим землеміром,
Завжди ішов на компроміс,
Вирішував всі спори миром.
Нам це повідав Геродот
(Історики за батька мають),
Що факт не звів на анекдот,
Тому його і пам’ятають.
А землеустрій єгиптян
Прийшовсь не тільки там до ладу:
Щоб з поля вигнати бур’ян,
Цей досвід завезли в Елладу.
І от із тих прадавніх пір,
Щоб змірять все й обміркувати,
Мандрує світом землемірБез нього як хазяйнувати?
Професія стара, як світ,
Затребувана і донині,
Послужить ще впродовж століть
Землі, державі і людині.
В цей сонячний, весняний час,
Коли брунькуються надії,
Вітаєм щиро з святом вас,
Землевпорядники Вкраїни!

Перший етап
2011-2012 навчальний рік
Усвідомлення значення та ролі землеустрою сільських населених пунктів у контексті досліджень історії
виникнення поселення, ґрунтів та еколого-ландшафтної
організації території, пропагування історичних, архітектурних та культурних пам’яток, відкриття туристичних
маршрутів по рідному краю.
Другий етап
2012-2013 навчальний рік
Аналіз сучасного стану розвитку населеного пункту та розроблення свого бачення Стратегії збалансованого розвитку села.
Третій етап
2013-2014 навчальний рік
Розробка бізнес-планів зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на селі, надання
студентам практичних навичок з організації кооперативних формувань, залучення молоді до розвитку сільських
територій та підвищення рівня доходів і зайнятості сільських жителів, активізації їх участі в реалізації стратегічної ініціативи "Рідне село".
Четвертий етап
2014-2015 навчальний рік
Популяризація духовних та моральних надбань, формування особистості громадянина України, здатного до
свідомого вибору своїх дій, консолідація зусиль всіх громадян України спрямованих на моральний саморозвиток
особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі.
П’ятий етап
2015 рік

Клуб «Моя маленька Батьківщина»

Звітна конференція
до Дня
землевпорядника
України

Навчання учасників програми навичкам сталого стилю
життя, що допоможуть змінити їх поведінку та повсякденні дії
щодо збереження ресурсів планети на більш сталі, у рамках
міжнародного проекту “Освіта для сталого розвитку в дії”.

Керівники проекту:
викладачі Русіна Н.Г., Бусленко Г.М., Петрова О.М.,
Кийко Н.М.
Учасники:
студенти других,третіх та четвертих курсів.
Телефон: 8 (0362) 26-59-23 Факс: 22-34-58
Эл. почта: mlhome@ukr.net

Рівне 2015

МОЯ ПРОФЕСІЯ —

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК!

Шановний(а) _______________________________
Під

Земля та земельні відносини завжди сприймалися українством як одна з найвищих, сакральних цінностей, а життя на ній народжувало основу національної ментальності та само
ідентифікації. Так само і професія землевпорядника завжди вважалася в народі престижною.
Нею пишалися та її поважали.
Яким має бути сучасний працівник землевпорядної служби? Відповідальним, досвідченим, кваліфікованим землевпорядником, з глибоким знанням геодезії та земельного права,
таким, що вміє приймати швидкі та правильні
рішення у спірних ситуаціях, завжди стояти на
варті інтересів держави та людини, дбайливо
ставитися до рідної землі.
Що чекає держава та суспільство від землевпорядної служби сьогодні? Дуже простих та
зрозумілих речей: земля та земельні відносини
повинні стати потужним локомотивом усієї
національної економіки, плата за землю —
міцною основою територіального розвитку та
місцевих бюджетів, володіння землею — надійнішою соціальною гарантією добробуту
селянина, а для цього потрібен зразковий земельний правопорядок, інформаційною основою
якого є сучасний електронний земельний кадастр.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

______________________________________________
час

проведення

тижня

землевпорядних

спецдисциплін ми прагнемо донести до студентів
значення майбутньої професії — землевпорядник.

проектування”

Теми виступів
1. Діяльності клубу «Моя маленька Батьківщина»

26 березня 2015 року на 11.30 год. у кабінеті
“Землевпорядне

ЗВІТНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

відбудеться

звітна конференція клубу “Моя маленька Батьківщина” до Дня землевпорядника України.

2. Степанщина — моя маленька Батьківщина
3. Моє рідне село Золотолин
4. Україна на новому шляху
5. СОК “Оріон”
6. Моя

майбутня

професія

—

технік-

землевпорядник
Головною метою заходу є залучення студентської

7. Професія землевпорядник

молоді до популяризації професії. Землеустрій є

8. Основи професії землевпорядник

важливою

9. Видатні та відомі постаті в землевпорядку-

складовою

економіки

України

та

її

входження до європейського ринкового простору. У
той же час ми хочемо представити своє бачення
перспектив та шляхів розвитку фахівців галузі
землеустрою.
Проект надасть можливість для обговорення
питань:

діяльність

Батьківщина”;

клубу

розвитку

“Моя

кооперації

маленька
на

селі;

популяризація навчальних спецдисциплін та професії
вцілому.

ванні
10. Соціальні проекти клубу “Моя маленька Батьківщина”
Конкурсна програма
Реклами навчальних землевпорядних дисциплін
“Основи ґрунтознавства та геології”
“Топографічне та землевпорядне креслення”
“Геодезія”
“Комп’ютеризація землевпорядного виробництва”
“Фотограмметрія”
“Землеустрій населених пунктів”
Обговорення
Заключне слово

