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1. Мета дисципліни полягає у вивченні закономірностей організації використання землі як 

територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва, прискорення темпів 

зростання продуктивності праці на основі досягнень науково-технічного прогресу і раціонального 

використання землі, трудових і фінансових ресурсів; методів і технологій моделювання сталого 

землекористування; професійній і екологічній підготовці інженерів- землевпорядників 

Завданням даного курсу є аналіз системи державних заходів по реалізації земельного 

законодавства, спрямованого на організацію повного та раціонального використання земель, а також 

засобів виробництва; навчити студентів, організації проведення землевпорядних робіт на всіх рівнях 

управління земельними ресурсами і безпосередньо на всіх етапах землевпорядного виробництва. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: забезпечують 

раніше вивченні дисципліни – ґрунтознавство, геодезія, історія землеустрою та кадастру, інженерна 

та комп’ютерна графіка, основи землеустрою. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна  «Організація землевпорядних робіт» є складовою освітньо-професійної 

програми Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 193  

Геодезія та землеустрій та відноситься до переліку вибіркових. 

Курс «Організація землевпорядних робіт» складається з двох змістових модулів. 

Перший присвячено теоретичним основам землеустрою. Огляду Державного фонду 

документації із землеустрою. Нормативно - правовому забезпеченню проведення землевпорядних 

робіт. Документації із землеустрою та її змісту. 

Другий модуль розкриває питання про основи землевпорядного проектування. Програмно - 

технічне забезпечення землевпорядних робіт. 

Навчальний курс «Організація землевпорядних робіт» тісно пов’язаний із наступними 

дисциплінами: геодезією, топографією, ДЗЗ, цифровою картографією, ГІС, оновами земельного 

кадастру, землевпорядкуванням, землекористуванням тощо. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни. 
Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та спеціальних (предметних) 

компетентностей випускника: 

1) знати основні поняття та визначення системи землеустрою; 

2) пізнання сутності, сучасного змісту і тенденцій розвитку  землеустрою та 

кадастру на різних; 

3) різні види землевпорядних робіт та їх організацію; 

4) знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального 

використання земель на різних територіальних рівнях; 

5) розробляти документацію з землеустрою, що містить сукупність нормативно – 

правових, економічних і технічних документів, необхідних при вирішенні питань 

надання, передачі, викупу, відчуження, поділу або об'єднання земельних ділянок 

і зміни їхнього цільового призначення; 

6) ознайомитися теоретичними аспектами організації землевпорядних робіт; 

7) сформувати вміння застосовувати методи землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування використання та 

охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, 

екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших чинників. 

 Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та спеціальних  

(предметних) компетентностей випускника згідно ОП «Геодезія та землеустрій» - редакція 2019 

р.:  

ЗК  2  знання та розуміння області геодезії та землеустрою;  

ЗК  7  здатність працювати як самостійно, так і в команді;  
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ЗК  8  навички забезпечення безпеки життєдіяльності; 

ЗК 10 визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 

чесності, а також професійних кодексів поведінки. 

ФК 1  здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, 

технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою;  

ФК 5  здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі геодезії і землеустрою;  

ФК 6 здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії 

та землеустрою. 

 Згідно вимог Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

галузь 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій, дисципліна 

забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі геодезії та землеустрою. 

загальних: 

ЗК06 здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

ЗК08. Здатність працювати в команді. 

ЗК09. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

спеціальних: 

СК09. Здатність застосовувати інструменти, прилади, обладнання, устаткування при 

виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

спеціальних: 

СК13. Здатність розробляти документацію із землеустрою та з оцінки земель, 

кадастрову документацію, наповнювати даними державний земельний, містобудівний 

та інші кадастри. 

РН12. Розробляти документацію із землеустрою, кадастрову документацію і документацію з 

оцінки земель із застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем та цифрової 

фотограмметрії, наповнювати даними державний земельний, містобудівний та інші кадастри. 

 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

 
Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

та пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумко 

вій оцінці з 
дисциплі 

ни 

 

Код 
 

Результат навчання 

1.1 Теоретичні аспекти основ 

землеустрою 

лекція модульна 

контрольна 

робота, тест, 

бліц- 

опитування, 

презентація, 

5% 

1.2 Основні поняття і визначення лекція 5% 

 системи землеустрою   

1.3 Класифікацію документації

 із 

лекція, 5% 

 землеустрою лабор. робота  

1.4 Методику землевпорядного лекція, 5% 

 проектування  дискурс  

1.5 Теоретичніоснови 

землевпорядного проектування 

лекція, 

лабор. робота 
5% 
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1.6 Можливості геоінформаційних 

технологій та методів 

дистанційного зондування Землі для 

потреб землевпорякування 

лекція  5% 

2.1 Розробляти проекти землеустрою, 

землевпорядн ої документації із 

лекція, виконання 

лабор. робіт, 

виконання 

індивідуальних 

робіт, 

іспит 

до 40% 

 застосуванням комп’ютерних 

технологій 

  

2.2 Знати організаційну структуру 

системи управління земельними 

ресурсами в Україні. 

Лекція, 

лабор. робота 

 

2.3 Знати компетенції органів 

виконавчої влади з щодо управління 

земельними ресурсами.   

Лекція, 

лабор. робота 

до 15% 

2.4 Знати програмно-технічних 

можливості забезпечення 

землевпорядних робіт 

лабор. робота  

3.1 Вироблення у студентів вміння лекція, 

лабор. робота, 

вирішення 

конкретних 

задач, 

дискусія 

виконання 

лабораторних 

робіт, 

виконання 

індивідуальних 

робіт, 

дискусія, 

 

до 10% 

 використовувати методи  

 збирання інформації в галузі  

 землеустрою, її систематизації і  

 класифікації відповідно до  

 поставленого проектного або  

 виробничого завдання.  

3.2 Вироблення навичок застосування 

програмні засоби для створення 

електронних документів, що містить 

інформацію про земельну 

ділянку 

лекція, 

лабор. робота, 

вирішення 

конкретних 

задач, дискусія 

виконання 

лабораторних 

робіт, 

виконання 

індивідуальних 

робіт, 

дискусія, 

 

до 5% 

4.  консультац

ія 
іспит  

 Демонстрація знань, умінь і навичок. 40 

     

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
. 

ПРН 3.Знати нормативно-правові засади забезпечення 

питань раціонального використання, охорони, обліку та 

оцінки земель на національному, регіональному, 

локальному і господарському рівнях, процедур державної 

реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості 

 
+ 

          
+ 

 + 
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та обмежень у їх використанні; 

ПРН 7. Використовувати методи і технології 

землевпорядного проектування, територіального та 

господарського землеустрою, планування використання та 

охорони земель, кадастрових знімань та ведення 

державного земельного кадастру; 8.  

 +     + +      

ПРН 8. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і 

кадастрової документації та документації з оцінки земель, 

складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням 

комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і 

цифрової фотограмметрії; 

 
+ 

     
+ 

      
+ 

 

ПРН 13. Демонструвати навички ефективної 

міжособистісної взаємодії та командної роботи. 

   
+ 

        

+ 

 

+ 

 

ПРН 20. Демонструвати визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

   + +    + +  + + 

ПРН 21. Демонструвати прагнення до збереження 

навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно та 

толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в 

різних природних, соціально-економічних та 

етнокультурних умовах, зберігаючи природне та культурне 

різноманіття географічного середовища. 

  +   +   + +    

 
7. Схема формування оцінки: 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами виконання практичних робіт і модульних контрольних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні наступна: 

 результати навчання – 1.1-1.5 (знання) – до 5% за кожен; 

 результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.2) – до 40% 

 результати навчання – 2 (вміння РН 2.3-2.4) – до 15% 

 результати навчання – 3.1-3.2 (комунікації) – до 15% 

  
7.2 Організація оцінювання: 

 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (20%) включає: 

презентацію (20%), глибинність методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та 

узгодженість пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних проблем 

теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%)включає: якісну цілісність 

спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), ідентифікація шляхів та методологія вирішення 

проблеми, яка виникла чи може виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних 

(неординарних) проблем (25%). Курс складається з двох змістових модулів. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Формами контролю знань та 

умінь студентів є: лабораторні роботи; модульні контрольні роботи, самостійна робота. 
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Для отримання високого рейтингового балу необхідно виконувати певний ряд умов, а саме: 

 відвідування занять (лекційних та лабораторних) є обов’язковим компонентом оцінювання; 

участь у  практичних заняттях; складання підсумкових тестів та практичних завдань за 

змістовними модулями.  Лабораторні та модульні контрольні роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів). 

Обов’язковим для іспиту є здача двох змістових модулів і усіх лабораторних упродовж 

семестру. 

 

Оцінювання за формами контролю: 

 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – 20 балів Max. – 30 
бали 

Min. – 20 бали Max. – 30 
балів 

Лабораторна робота „7” х 1 = 7 „10” х 1 = 10 „4” х 3 = 12 „6” х 3 = 18 

Модульна 
контрольна робота 1 

„13” х 1 = 13 „20” х 1 = 20   

Модульна 
контрольна робота 2 

  „8” х 1 = 8 „12” х 1 = 12 

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

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично- розрахунковий 

мінімум – 30 балів для одержання іспиту обов'язково перездача лабораторних робіт. 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

При простому розрахунку отримаємо: 

 
 

Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 20 20 20 60 

Максимум 30 30 40 100 

 
Шкала відповідності 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

 

   

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
лабора- 

торні 
сам. 
роб 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1. Теоретичні основи землеустрою 2 4  
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2 
Тема 2. Державний фонд документації із 

землеустрою 
2 4  

3 
Тема 3. Основи землевпорядного 

проектування 
4 4  

4 
Тема 4. Документація із землеустрою та її 

зміст 
4 4  

5 
Тема *5. Проекти землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування  

впорядкування угідь 

  10 

6 
Тема* 6. Особливості земельної реформи в Україні за 

часів незалежності 
  12 

 Модульна контрольна робота 1    

  

Змістовий модуль 2 

7 Тема 7. Організація та планування 

землевпорядних та земельно-кадастрових робіт 

 

2 
 

4 

 

8 Тема 8. Землеустрій як виробничий процес 2 4  

9 Тема 9. Програмно - технічне забезпечення 

землевпорядних робіт 
2 2  

10 Тема *10. Концептуальні засади земельної реформи в 

Україні, з урахуванням фінансово-інвестиційних, 

соціально-економічних, екологічних та безпекових 

пріоритетів розвитку держави 

  15 

11 Відкриття ринку землі в Україні з 1 липня 2021 року 
  9 

 Модульна контрольна робота 2    

 Консультація 2 год    

 ВСЬОГО 18 26 46 
 

* – теми для самостійного вивчення 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: Лекцій 

– 18 год. 

Лабораторні заняття – 26 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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