




1. Мета дисципліни – полягає у вивченні основних теоретичних положень та законо-
мірностей розвитку землеустрою та кадастру, засвоєнні  аспектів земельних відносин у різні 
суспільно-історичні періоди розвитку на територіях і землях сучасної України та в країнах 
світу. Дисципліна “Історія розвитку землеустрою та кадастру“ є необхідним елементом підго-
товки висококваліфікованих спеціалістів у галузі землеустрою, земельного кадастру та зе-
мельних відносин, оскільки використання і охорона земель повинні ґрунтуватись на аналізі 
їхнього розвитку та об’єктивній оцінці раніше існуючих уявлень про суть земельних відно-
син і землеустрою та кадастру, їхній зміст і форми прояву.  

2.Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: знання історії 
України, історія української культури тощо.  

3. Анотація курсу.  
Еволюційний розвиток земельних відносин; розвиток земельних відносин, земле-

устрою та кадастру з найдавніших часів; регулювання земельних відносин та землеустрою до 
XIX ст., кінець ХІХ та початок ХХ ст.; формування земельних відносин, землеустрою та ка-
дастр у Радянській Україні; закономірності та зміни форм землеволодінь і землекористувань 
у різні історичні періоди; історичний розвиток земельно-кадастрових робіт на території 
України; основні засади реформування земельних відносин в Україні з 1991 року; огляд на-
прямків розвитку земельних відносин, землеустрою та кадастру в інших країнах світу; роль 
держави в розвитку землеустрою та кадастру.  

Навчальна дисципліна  “Історія розвитку землеустрою та кадастру” є складовою 
освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будів-
ництво, спеціальності 193 Геодезія та землеустрій та відноситься до переліку обов’язкових. 

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни. 
Дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 
інтегральної: 
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі геодезії та землеустрою. 
загальних:  
ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК12. здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства; усвідомлення 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства і необхідності його 
сталого розвитку, верховенства права, прав та свобод людини і громадянина в Україні; 
ЗК15. здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при ви-
рішенні складних питань. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
 (1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/
або методи і 
технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання 
та пороговий 
критерій 
оцінювання  

(за 
необхідності)

Бал у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

иКод Характеристика результату



1.1.
Історичні 
передумови 
формування 
земельних 
відносин, розвитку 
землеустрою, кадастру

лекції підготовка 
есе, доповіді, 
презентації  

10

1.2. Соціально-економічна сутність 
поняття земельних відносин

лекції

1.3.
Історія еволюції 
земельних відносин. 
Історичні етапи 
формування 
земельної власності

лекції, 
семінарські 

та 
практичні 
заняття

підготовка 
есе, доповіді, 
реферату 

10

1.4.

Особливості 
з е м е л ь н и х в і д н о с и н и і 
землеустрій у період існування 
кріпосного права, феодалізму, 
капіталізму. Основні 
положення реформ земельних 
відносин.

лекції, 
семінарські 

та 
практичні 
заняття

2.1.

Ана л і з у в ат и п е р ед умо в и 
формування 
з е м е л ь н и х в і д н о с и н і 
землеустрою на різних етапах 
розвитку 
України

семінарські 
заняття

підготовка 
доповіді і 
презентації, 
захист

10

2.2.
Встановити тенденції розвитку 
з е м е л ь н и х в і д н о с и н і 
землеустрою в різних регіонах 
України

семінарські 
заняття

підготовка 
та 

захист 
доповіді

2.3.
Застосування методи 
аналізу та різних підходів до 
аналізу 
аспектів розвитку 
земельних відносин

семінарські 
та 

практич
ні 

заняття

захист 
рефератів

20



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

7. Схема формування оцінки: 
7.1 Організація оцінювання: 

Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів нав-
чання визначається за результатами виконання практичних, семінарських, самостійних, мо-
дульних контрольних робіт та заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на на-
лежному рівні наступна: 

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота – 20 балів. 
3. Практичні та семінарські роботи – 30 балів. 
4. Самостійна робот – 10 балів. 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку. 

2.4.
Проводити історичні паралелі в 
умовах сьогодення в сфері 
земельних відносин

семінарські 
та 

практич
ні 

заняття

захист 
рефератів

3.1. Демонстрація знань, умінь
 і 
навичок.

консультація залік 40

4.1.

Використовувати    
набуті знання з  історії 
 земельних відносин
  при вивченні
 у подальшому   
  основ 
землеустрою, землевпорядного 
проектування,  земельного 
кадастру, інших 
спеціальних дисциплін

лекції, 
консультаці
ї впродовж 
семестру

захист 
виконаного 
індивідуаль
ного  

завдання 
(самостійн
ої роботи)

10

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва)

1.1 1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3.
1

4.
1

РН6.Знати історію та особливості розвитку геодезії 
та землеустрою, їх місце в загальній системі знань 
про природу і суспільство.

+ + + + + + + + + +



Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результа-
тами навчання 60 балів і заліку 40 балів. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються. 

Для отримання високого рейтингового балу необхідно виконувати певний ряд умов, а 
саме:  відвідування занять (лекційних та практичних, семінарських); участь у практичних та 
семінарських заняттях; складання підсумкових тестів та практичних завдань за змістовними 
модулями. Практичні та модульні контрольні роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кілько-
сті балів). 

7.2 Оцінювання за формами контролю: 
Оцінювання за формами  контролю: 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунко-
вий мінімум – 35 балів, для допуску до заліку необхідно обов’язково здати усі практичні та 
семінарські завдання та  додатково виконане індивідуальне комплексне завдання. 

Шкала переведення рейтингу до традиційної оцінки. 

ЗМ1 ЗМ 2

Min. – 20  балів Max. – 30 бали Min. – 20 бали Max. – 30 балів

П р а к т и ч н і т а 
семінарські заняття

„2”  х  3 = 9 „5”  х  3 = 15 „2”  х  3 = 9 „5”  х  3 = 15

М о д у л ь н а 
контрольна робота 

„7”  х  1 = 7 „10”  х  1 = 10 „7”  х  1 = 7 „10”  х  1 = 10

Самостійна робота „4”  х  1 = 4 „5”  х  1 = 5 „4”  х  1 = 4 „5”  х  1 = 5

„2”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент

Змістовий 
модуль1

Змістовий 
модуль2

залік Підсумкова 
оцінка

Мінімум 20 20 20 60

Максимум 30 30 40 100

Оцінка за 100-
бальною системою

Оцінка за 2-бальною системою при складанні заліку 
(національною шкалою)

60 – 100 зараховано

0 – 59 не зараховано (з можливістю повторного складання)



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п

Нзва лекцій Кількість годин

лекц
ії

Семі
н

Пра
кт

Сам. 

Змістовий модуль 1

1 Тема 1. Теоретичні передумови формування 
земельних відносин  і розвитку землеустрою

2 2 2

2 Тема 2. Історія еволюції земельних відносин і 
землеустрою

2 2 4

3 Тема 3. Теоретичні основи земельного кадастру, 
закономірності історичного розвитку

2 2 2

4 Тема 4. Ведення  та реформування кадастру та 
землеустрою в Україні в різні історичні періоди 

4 4 2

5 Тема 5. * Еволюція форми власності на землю 12

6 Тема 6. * Особливості земельних відносин в 
розвинених державах світу

8

Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2

5 Тема  5.  Історичний розвиток земельно-
кадастрових робіт на території України

2 4 2

6 Тема 6.  Реформування земельних відносин у 
Радянській Україні.

2 2 2

7 Тема * 7. Теоретичні передумови формування 
нових 

земельних відносин і розвитку землеустрою у 
незалежній Україні

26

Модульна контрольна робота 2

Консультація 2 години



* – теми для самостійного вивчення 
Загальний обсяг 90 год., в тому 
числі:   Лекцій – 14 год. 
Практичні заняття – 14 год. 
Семінарські заняття – 14 год. 
Консультації з плану – 2 год. Са-
мостійна робота – 46 год. 
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