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Опис дисципліни 

«Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт» – навчальна дисципліна, має на меті 

формування у майбутніх фахівців в галузі геодезії та землеустрою знань з теорії та практики 

сучасних методів топографо-геодезичних робіт при розв’язанні різноманітних завдань 

землеустрою та земельного кадастру. Завдання вивчення дисципліни – засвоєння студентами 

знань щодо цілей, завдань, методики та порядку виконання геодезичних робіт у землеустрої. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти ознайомлюються з основними 

поняттями у сфері геодезичних забезпечувальних робіт земельно-кадастрового та 

землевпорядного процесів, що дозволяє сформувати розуміння специфіки виконання 

геодезичних робіт саме для потреб землеустрою та земельного кадастру.  

Для успішності землеустрою у питаннях забезпечення раціонального використання та 

охорони земель суттєве значення має якість проектів землеустрою, їх обґрунтованість, 

відповідність локальним та регіональним умовам, а також достовірність матеріалів обліку 

земель. Питання визначення площ земельних ділянок із необхідною точністю та 

достовірності їх меж на місцевості відносно планового положення набуває особливої ваги в 

умовах зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та 

активізації ринкового обігу земельних ділянок. Знання способів і методів оновлення і 

коригування планів та карт, визначення площ земельних ділянок, оцінки точності 

геодезичних вимірювань, проектування земельних ділянок заданої площі, перенесення 

розроблених проектів землеустрою на місцевість дозволять майбутньому фахівцю 

самостійно приймати оптимальні рішення та забезпечувати їх якість. 

 Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності 

студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 2 Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності: 

ФК 3. Поглибленні знання способів зображення земної поверхні на картах та планах, 

приладів та методів геодезичних вимірювань, принципів побудови геодезичних мереж, 

математичної обробки геодезичних вимірів, організації та управління геодезичним 

виробництвом. 

ФК 11. Здатність створювати геодезичні мережі, проводити геодезичні вимірювання й 

обробляти їх результати. 

ФК 14. Здатність виконувати знімальні роботи, пов'язані з веденням кадастрів, з 

будівництвом і промисловим виробництвом. 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 3. Здатність демонструвати знання і розуміння методів і технологій створення 

державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних 

знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування і 

експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських 

комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів. 

ПРН 4 Здатність демонструвати знання основ складання й оновлення карт, 

технологічних процесів підготовки карт до видання та їх видання. 

ПРН 6. Здатність поєднувати теорію основ інформатики і геоінформаційних 

технологій і практику використання комп’ютерних програмних засобів та баз даних для 

оброблення результатів геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, для 

виконання проектів землеустрою, розроблення землевпорядної, кадастрової документації та 

документації з оцінки земель, складання карт і підготовки кадастрових даних із 

застосуванням комп’ютерної техніки, геоінформаційних систем й цифрової фотограмметрії. 

ПРН 10 Здатність демонструвати навички застосування технологій і методик 

планування і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах. 
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Розподіл годин за видами занять 
Вид занять Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Лекції 22 4 

Практичні заняття 22 4 

Самостійна робота 46 82 

Всього годин 90 90 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Вихідне забезпечення земельно-кадастрового процесу. 

Тема 2. Топографо-геодезичні роботи при землевпорядних вишукуваннях та 

інвентаризації земель. 

Тема 3. Методи проектування земельних ділянок у землеустрої та способи визначення 

їх площ. 

Тема 4. Перенесення проектів землеустрою на місцевість. 

 

Теми практичних занять 

1. Обробка результатів геодезичних вимірювань у програмі «Геодезический 

калькулятор». 

2. Зрівнювання теодолітного ходу в програмі ГИС «Геопроект». 

3. Розв’язання геодезичних і землевпорядних задач у програмному комплексі 

«Digitals». 

4. Розрахунок точності прямолінійного та зігнутого теодолітних ходів. 

5. Проектування земельних ділянок заданої площі різними способами. 

6. Підготовка розмічувальних геодезичних даних та складання розмічувального 

креслення для перенесення в натуру меж земельної ділянки. 

7. Розрахунок очікуваних помилок розмічування на місцевості точок проектного 

контуру земельної ділянки. 

Індивідуальне завдання 

Розрахунково-графічна робота: «Геодезична підготовка проекту земельної ділянки». 

 

Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповідь, пояснення); репродуктивні 

(опитування, тестування, розв’язування задач); частково-пошукові методи (виконання 

практичних завдань, що дозволяють отримати актуальний, практично значущий результат). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Балакірський В. Б., Червоний М. В., Петренко О. Я., Гарбуз М. М. Геодезичні 

роботи при землеустрої: навч. посібник ; за ред. В. Б. Балакірського. Харків : Харк. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008. 226 с. 

2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000-1:500: ГКНТА-2-04-02-

98. Київ : ГУГКіК, 1999. 155 с. 

3. Ранський М. П. Геодезичні роботи в землевпорядкуванні. Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2011. 92 с. 

Рекомендована допоміжна навчальна література: 

4. Бачишин Б. Д. Автоматизація геодезичних вимірювань в землеустрої: навч. посібн. 

Рівне : НУВГП, 2013. 228 с. 

5. Передерій Д. А., Міхно П.Б. До питання визначення площі земельної ділянки. 

Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Ресурсозберігаючі технології в 

проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» 26-27 березня 2019 р.: матеріали 

конференції. Кременчук: КрНУ, 2019. С. 227-229. 
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Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт». Онлайн-

система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / П. Б. Міхно. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=324 (спосіб зарахування – самореєстрація; кодове слово: 

геодробуземлеу55). 

2. Електронний репозитарій КрНУ. Методичне забезпечення з дисципліни 

«Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт» 

потребує: відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно із 

навчальним планом; підготовки до практичних занять; виконання модульних контрольних 

робіт за №№ 1, 2; виконання індивідуального завдання (розрахунково-графічної роботи); 

дотримання вимог академічної доброчесності.   

Розв’язання практичних завдань повинно відповідати визначеним у методичних 

вказівках вимогам, та містити розрахунок із наведенням необхідних креслень на підставі 

індивідуальних вихідних даних за відсутності ознак повторюваності та плагіату. На 

практичних заняттях присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою. Бали за виконання 

та захист усіх практичних робіт та розрахунково-графічної роботи, що передбачені 

програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх захисту (відповіді на контрольні 

питання). При цьому максимальним рейтингом оцінюється виконання усіх практичних робіт 

згідно з розкладом занять за умови їх захисту. Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. 

Те ж саме стосується й студентів, які не змогли з першого разу розв’язати поставлене 

завдання або показали відсутність теоретичних знань з основних питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися 

до усіх учасників навчального процесу, бути уважним та дисциплінованим, має 

дотримуватися санітарно-гігієнічним норм та правил, та строків виконання навчальних 

завдань. 

Всі види завдань студент має вирішувати індивідуально, керуючись власними 

знаннями, уміннями та навичками. За необхідності студент може отримати консультації з 

незрозумілих питань. Посилання на всі використані ресурси та літературні джерела 

(наприклад, у розрахунково-графічній роботі) повинні бути чітко визначені та оформлені 

належним чином. Студент, який вчасно виконав розрахунково-графічну роботу, якісно 

оформив за відсутності помилок у розрахунках, отримує максимальну кількість балів 

автоматично, без захисту роботи. 

 

Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту відвідувати 

заняття, для такого студента можливе дистанційне навчання із застосуванням ряду наявних 

інноваційних засобів та інформаційних джерел, а саме: 

основні: 

1) електронний курс «Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт». Онлайн-

система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / П. Б. Міхно. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=324 – для організаційного забезпечення дистанційного 

навчання та оцінювання знань (надання інформаційних повідомлень та інструкцій, повного 

пакету навчально-методичного забезпечення (робоча, навчальна програми, методичні 

вказівки, конспект лекцій, питання до підготовки, критерії оцінювання, розподіл балів, 

список літератури, посилання на електронні посібники, допоміжні матеріали тощо), надання 

завдань до практичних робіт та індивідуального завдання, отримання і оцінювання їх 

результатів, проведення тестування за змістовими модулями. Спосіб зарахування – 

самореєстрація; кодове слово: геодробуземлеу55. Оцінки за результатами складання тестів, 

виконання та захисту практичних робіт та індивідуальної роботи студент має можливість 

http://krnu.org/course/view.php?id=324
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://krnu.org/course/view.php?id=324
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автоматично бачити та контролювати у електронному журналі оцінок свого акаунту в 

Онлайн-системі навчання КрНУ; 

2) відео-конференції у Zoom – для дистанційного проведення аудиторних занять 

(лекцій і практичних), а також захисту індивідуальної роботи. Для зручності студентів 

постійно діюче посилання на таку конференцію міститься на зазначеному вище 

електронному курсі «Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт». Для контролю, 

напередодні першого онлайн-заняття, відповідне запрошення викладач відправляє студентам 

також на їх особисті електронні адреси, отримані від старости; 

3) тематичні групи у мобільних додатках Viber, Telegram тощо (вибір додатку 

обумовлюється побажаннями конкретної академічної групи студентів за принципами 

студентоцентрованого підходу) – для проведення групових поточних консультацій та 

поточного контролю виконання практичних робіт та індивідуального завдання. Група 

створюється старостою і включає викладача та членів відповідної академічної групи. Всі 

студенти беруть участь у чаті. Студент має можливість задавати питання у відповідній групі 

або за розладом консультацій, або у будь-який зручний для себе час. У разі консультацій за 

розкладом студент отримує відповідь відразу, у іншому випадку – коли у викладача 

з’являється можливість надати відповідь. 

допоміжні 

1) електронна пошта або будь-який зручний та бажаний для студента засіб із 

зазначених вище – для проведення додаткових одноосібних консультацій за бажанням 

студента та / або отримання остаточних результатів самостійної роботи; 

2) веб-сторінка кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131 – містить новини, корисну інформацію, методичні вказівки, 

робочу та навчальну програми з дисципліни; 

3) репозитарій КрНУ http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193, який також 

містить методичні вказівки, робочу та навчальну програми. 
 

Контрольні заходи  

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (дві модульні контрольні 

роботи і розрахунково-графічна робота), диференційований залік.   
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Лекції 4 6 10 

Практичні заняття  10 20 30 

Поточний контроль: 

- модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 1 

- модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 2 

- розрахунково-графічна робота 
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Усього 34 66 100 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX незадовільно (з можливістю повторного складання) 

0–34 F незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 
 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193

