


 
1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 години Кредити С е м е с т р 

II 

Всього годин за навчальним планом з них: 90 3 90 

Аудиторні заняття, у т.ч: 30  52 

лекцій 22  22 

лабораторні роботи -  - 

практичні заняття 8  8 

Самостійна робота, у т.ч: 60  60 

підготовка до аудиторних занять 20  20 

підготовка до контрольних заходів 36  36 

виконання курсового проекту або роботи -  - 

опрацювання розділів програми, які 

не викладаються на лекціях 
4  4 

підготовка до екзамену -  - 

Підсумковий контроль Залік 

 
2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни - є формування у студентів професійної бази знань і практичних 

навичок  із комплексу землеустрію, його змісту та основних завдань в умовах різних форм 

власності на землю; категорії земель, цільове призначення земельних ділянок, завдання і 

порядок проведення землеустрою; види і основні принципи землеустрою, склад документації 

із землеустрою, розроблення і обіг документів в землеустрою на загальнодержавному, 

регіональному і локальному рівнях, ринкові відносини в Україні 

Завдання дисципліни –  є  підготовка студентів з основних напрямків землеустрою і 

дати сучасне уявлення про основні теоретичні положення формування системи землеустрою 

в Україні; право власності на землю, теоретичні основи землеустрою, закономірності 

розвитку землеустрою; склад категорій та цільове призначення земель України; землеустрій, 

його види і форми проведення; розроблення документації із землеустрою на 

загальнодержавному, регіональному і локальному рівнях, підготовка сертифікованих 

спеціалістів в сфері землеустрою. 

Пререквізити дисципліни. Дисципліна зв’язана з науками «Інженерна геодезія», 

«Інженерна геодезія (Спецкурс)» 
Постреквізити дисципліни. «Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської 

роботи». 

Компетентності.  

Загальні компетентності: 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК16. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК17. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Динамічна комбінація знань, вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 

інших особистих якостей, яка визначає здатність особи успішно соціалізуватися, проводити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 

         Загальні компетентності:  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
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- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- навики здійснення безпечної діяльності; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища. 

        Спеціальні компетентності: 

ПК1. Здатність використовувати знання основних нормативно-правових актів та довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів в галузі будівництва і архітектури. 

ПК2. Здатність складати, оформляти і оперувати технічною документацією при розв’язанні 

конкретних інженерно-технічних завдань. 

ПК10. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботи, пов’язані з 

проектуванням, монтажем та експлуатацією енергоефективних будівель, споруд та цивільної 

інженерії шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання. 

        Заплановані результати навчання  
ПР6. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання, 

охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і 

господарському рівнях, процедуру державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні. 

ПР9. Розробляти документацією  із землеустрою щодо  раціонального  використання  та  

охорони земель. 

ПР10. Реалізовувати державну політику щодо використання та охорони земель. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати : 

- знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання, 

охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і 

господарському рівнях, процедуру державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні; 

- поняття об’єкту землеустрою і його основні принципи; способи одержання, обробки й 

аналізу- даних при земелеустрої, категорії земель, цільове призначення земельних  ділянок;  

- теоретичні основи землеустрою, склад документації із землеустрою на різних ієрархічних 

рівнях, складдокументації із землеустрою: регіональних та локальних програм, схем, 

проектів, робочих проектів, технічної документації, види обмежень і земельних сервітутів, 

компетенцію органівдержавної влади і органи місцевого самоврядування у сфері 

землеустрою, процедурусертифікації фахівців землеустрою. 

вміти : 

- кваліфіковано виконувати схеми землеустрю, приймати участь у розробці регіональних та 

локальних програм, схем, проектів, робочих проектів, інвентаризації земель, технічної 

документації при землеустрої; володіти визначеними у встановленому порядку методами 

одержання, обробки та аналізу відомостей про правовий, господарський і природний стан 

земель і внесенням даних у земельно-кадастрові документи; користуватися планово-

картографічним та текстовим матеріалом та вміти скласти та обґрунтувати на його основі 

проекти територіального землеустрою та іншу проектну і технічну землевпорядну 

документацію; 

 - розробляти документацією  із землеустрою щодо  раціонального  використання  та  

охорони земель; 

- реалізовувати державну політику щодо використання та охорони земель. 

Методи навчання 

Практичний, наочний,словесний, відеометод. 

Форми навчання 

Аудиторна та поза аудиторна, індивідуальна, групова, колективна. 

 

3. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 
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Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі

 

усього л п лаб с/р 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про землеустрій в будівництві  

1. Основні поняття та визначення 8 2 -  6 

2. Категорії земель 10 2 2  6 

3. Властивості землі. 8 2 -  6 

4. Основи землеустрою. 8 2 -  6 

5. Види власності і користування 10 2 2  6 

6. Технічна документація із землеустрою. 8 2 -  6 

Змістовий модуль 2. Склад та порядок оформлення технічної документації щодо 

землеустрою у будівництві 

7. Види обмежень і земельних сервітутів. 8 2 -  6 

8. Склад документів технічної документації щодо 

відновлення меж земельної ділянки 
12 4 2  6 

9. Склад документів технічної документації щодо 

поділу, об’єдняння земельних ділянок. 
8 2 -  6 

10. Пояснювальна записка, графічні матеріали в 

землеустрої. Стандарти, норми, правила. 

Висновки та пропозиції. 

10 2 2  6 

Усього годин 90 22 8  60 

 
4. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 

теми 

Назва розділу/ теми та її зміст Кількість 

годин 

1 Основні поняття та визначення 2 

2 Категорії земель 2 

3 Властивості землі. 2 

4 Основи землеустрою. 2 

5 Види власності і користування. 2 

6 Технічна документація із землеустрою. 2 

7 Види обмежень і земельних сервітутів. 2 

8 Склад документівтехнічної документації щодо відновлення меж 

земельної ділянки 

4 

9 Склад документів технічної документації щодо поділу, об’єдняння 

земельних ділянок. 

2 

10 Пояснювальна записка, графічні матеріали в землеустрої. Стандарти, 

норми, правила. Висновки та пропозиції. 

Список використаної літератури.  

2 

 
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
заняття 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Нормативно правові основи складання технічної документації щодо 

відновлення меж земельної ділянки 

2 

2 Нормативно правові основи складання технічної документації щодо 

поділу та об’єдняння земельних ділянок 

2 

3 Технічне завдвння 

Акт прийомки передачі межових знаків на зберігання. 

2 
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Кадастровий план. 

4 Каталог коордитат. 

Обмеження , обтяження і сервітути на земельній ділянці 

2 

 

6. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені. 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1 підготовка до аудиторних занять 28 

2 підготовка до контрольних заходів 26 

3 виконання курсового проекту або роботи - 

4 опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 6 

 Замовники і розробники документації із землеустрою. 2 

 Органи державної влади і органи місцевого самоврядування у сфері 

землеустрою 

2 

 Робочі проекти землеустрою 2 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Передбачено наступні контролі: усний контроль, письмовий, практична перевірка, а 

також методи самоконтролю. 

9. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка успішності з дисципліни 

Оцінювання успішності навчання студентів по дисципліні базується на таких засадах. 

Оцінювання проводять за 100-бальною шкалою протягом семестру окремо за теоретичним 

матеріалом, що викладається на лекціях, за результатами опрацювання практичних занять та 

складання екзамену. Протягом семестру заплановано два поточних контролі за теоретичною 

частиною навчання у вигляді контрольної роботи по матеріалу лекцій та два поточних 

контролі по матеріалу практичних занять. Підсумування результатів поточного контролю 

вкінці семестру виконується за ваговими коефіцієнтами відповідно даних таблиці 1. 

Вагові коефіцієнти до результатів поточного контролю 

Таблиця 1. 

Види поточного 

контролю 

Поточний 

контроль №1 

Поточний 

контроль №2 
Разом 

Контрольна робота за 

теоретичним курсом 
0,3 0,3 0,6 

З практичних занять 0,2 0,2 0,4 

Разом     0,5 0,5 1 

В разі відсутності пропусків занять, регулярної активної участі студента у 

навчальному процесі та за умови високої оцінки за результатами поточного контролю 

викладач в якості стимулювання може зараховувати її в якості оцінки по дисципліні. 

Оцінка по дисципліні в такому разі складається за формулою: 

С=К1Т1+К2Т2+К3П1+К4П2. 

Результати складання іспиту мають ваговий коефіцієнт отриманої оцінки 0,4, а 

для результатів поточного контролю 0,6, відповідно оцінка по дисципліні складається 

за формулою : 

С = 0,6 ( (К1Т1+К2Т2)+ (К3П1+К4П2) ) + 0,4 ІСП 

Де Т1,Т2 оцінки поточного контролю теоретичних знань; 

П1, П2  оцінки поточного контролю  практичних робіт; 
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К1- К4 вагові коефіцієнти (табл.1). 
 

З окремих змістових модулів 

Поточний контроль за теоретичним курсомпроводиться у вигляді контрольної 

роботи за білетами, які включають два теоретичних питання, на які студент повинен 

дати відповіді у письмовій формі. Максимальна кількість балів за контроль – 100. 

Максимальна кількість балів за відповідь на одне питання – 50. Результат контролю 

теоретичного курсу дорівнює арифметичній сумі балів за дві відповіді на два питання. 

50 балів – вичерпна відповідь на питання з всіма необхідними формулами та 

залежностями, графіками, схемами, технологічними параметрами, обґрунтувавши 

пояснення. 

45 - 49 балів –  розкрито суть питання, але у відповіді допущено помилки, які 

принципово не впливають на кінцеву суть відповіді, зроблена спроба навести 

необхідні формули та залежності, графіки, схеми, технологічні параметри, 

відсутня необхідна деталізація. 

40 - 44 балів –  розкрито суть питання, але у відповіді допущено помилки, які 

принципово не впливають на кінцеву суть відповіді. 

35 - 39 балів – розкрито суть питання, у відповіді допущена суттєва (груба)  помилка, 

відсутня необхідна деталізація. 

30 - 34 балів – в основному розкрито суть питання, але у відповіді допущені дві 

суттєві (грубі) помилки. 

25 - 29 балів – в переважній більшості відсутність відповіді, не розкрито суть 

питання, у відповіді допущені грубі помилки. 

20 - 24 балів – в переважній більшості відсутність відповіді, не розкрито суть 

питання, у відповіді допущені грубі помилки, невірні тлумачення. 

0 - 19 балів – повна відсутність відповіді, не розкрито суть питання, у відповіді 

допущені грубі помилки, які порушують логіку відповіді та ускладнюють 

сприйняття відповіді. 
 

Критерії оцінювання практичних робіт 

            Контроль успішності студента на практичних роботах здійснюється за допомогою 

100-бальної системи. Оцінка складається з наступних складових: готовність до виконання 

роботи (ознайомлення, оформлення роботи); виконання практичної  роботи у аудиторії; 

захист. 

Вищезазначені складові мають відповідні кількісні показники: 

– готовність до виконання роботи, тобто ознайомлення, оформлення роботи та 

виконання завдання у аудиторії із розрахунку 60 балів максимально;  

– у разі  часткового або неналежного оформлення роботи оцінка 40-50 балів;  

– у разі  часткового або неналежного оформлення роботи та пасивності при виконанні 

роботи оцінка 20 - 30  балів; 

– захист практичної  роботи (із розрахунку 40 балів максимально) здійснюється після 

виконання завдання у аудиторії  та обробки результатів із відповідним записом у зошиті, а 

також висновками. Нижче наведені критерії оцінювання студентів на захисті  практичних 

робіт. 

Критерії оцінювання на захисті  практичних  робіт 

1. Для отримання 40 балів студент повинен виявити уміння самостійно аналізувати 

ситуації, давати їм оцінку, робити узагальнення, висновки, а також повинен дати правильну, 

повну і обґрунтовану відповідь на питання за темою практичної  роботи. Відповіді повинні 

бути логічними, послідовними і самостійними. Висвітлюючи теоретичні положення, студент 

повинен, де це можливо, наводити конкретні приклади, які розкривають ці положення, а, де 

необхідно, застосовувати графічні методи аналізу. 
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2. Для отримання 30 - 39 балів студент повинен дати самостійну й обґрунтовану відповідь 

на поставлені запитання, виявляючи при цьому певні труднощі при висвітленні окремих 

проблем. Допускається одна-дві неточності (одна-дві незначні помилки). 

3. 20 - 29 балів виставляється за відповідь із суттєвою (грубою) однією помилкою  та 

неточностями (одна-дві)  або значною кількістю незначних помилок (три-чотири).  

4. 10 - 19 балів виставляється у тому випадку, коли студент не зумів розкрити суть питань і 

не виявив позитивних знань з роботи, до якого відносяться питання або відповідь із 

суттєвими (грубими) помилками (дві)  та незначними помилками  (чотири-пять). При цьому 

обов'язковим повинно бути чітке уявлення про предмет роботи, методи дослідження та 

знання основних категорій, термінів, понять.  

5. 0 - 9 балів виставляється у тому випадку, коли студент не зумів розкрити суть питань і не 

виявив позитивних знань з роботи, до якого відносяться питання або відповідь із суттєвими 

(грубими) помилками (більше двох)  та незначними помилками.  

Порядок зарахування пропущених занять – співбесіда за умов наявності матеріалів лекції, 

оформлення у вигляді конспекту або реферату за темою пропущеної лекції. Обов’язкове 

оформлення звіту практичних робіт та його захист у зазначений викладачем час.  
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