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1 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів
*
: 

5 курс – 3 (денна 

форма); 

 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 

будівництво» 
(шифр і назва) 

Спеціальність  

193 – «Геодезія та землеустрій» 
 (шифр і назва) 

Вибіркова 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання РР  
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

12 год. 

Практичні 

10 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

68 год. 

Вид контролю 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –22/68 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів =
30

  ггодикількість загальна  
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:  формування системи спеціальних знань і практичних навичок у 

галузі прогнозування використання та охорони земель і оптимізації 

землекористувань та землеволодінь.  

Завдання дисципліни «Прогнозування та оптимізація у землеустрої» 

полягає у формуванні у студентів системи спеціальних знань і практичних 

навичок щодо моделювання, розв’язання й аналізу результатів розв’язання 

різноманітних завдань, пов’язаних із використанням земельних ресурсів і 

прогнозуванням їх стану. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

- методи прогнозування використання земельних ресурсів; 

- способи моделювання задач лінійного програмування та методи їх 

рішення; 

вміти: 

- виконувати прогнозування використання земельних ресурсів за 

формальною, прогнозно-цільовою та прогнозно-пошуковою 

екстраполяцією; 

- складати економіко-математичні моделі; 

- вирішувати економіко-математичні моделі задач графічним, 

симплексним та розподільчим методами. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Прогнозування використання та охорони земель. 

Тема 1. Основні види і значення матеріалів по прогнозуванню 

використання та охорони земельних ресурсів. 

1. Значення прогнозування використання та охорони земель в системі 

управління земельними ресурсами. 

2. Основні види матеріалів при розробці прогнозів використання та охорони 

земель. 

3. Прогнозування використання і охорони земельних ресурсів при розробці 

комплексних і галузевих програм. 

4. Прогнозування використання і охорони земельних ресурсів при розробці 

загальнодержавних і регіональних схем землеустрою. 

Тема 2. Прогнозування використання та охорони земельних ресурсів.  

1. Аналіз матеріалів за базовий період. 

2. Вирівнювання динамічних рядів. 

3. Формальна екстраполяція. 

4. Прогнозована екстраполяція. 

 

Змістовний модуль 2. Оптимізаційні моделі у землеустрої 

Тема 3. Моделювання задач лінійного програмування та розв’язання їх 

графічним методом 

1. Сутність графічного методу. 

2. Постановка задачі, вибір невідомих і техніко-економічних показників. 

3. Визначення цільової функції та побудова економіко-математичної моделі 

задачі. 

4. Розв’язання задач лінійного програмування графічним методом. 

Тема 4. Моделювання задач лінійного програмування та розв’язання їх 

симплексним методом 

1. Сутність симплексного методу. 

2. Постановка задачі, вибір невідомих і техніко-економічних показників. 
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3. Визначення цільової функції та побудова економіко-математичної моделі 

задачі. 

4. Розв’язання задач лінійного програмування симплексним методом. 

Тема 5. Моделювання задач лінійного програмування та розв’язання їх 

розподільчим методом 

1. Сутність розподільчого методу. 

2. Постановка задачі, вибір невідомих і техніко-економічних показників. 

3. Визначення цільової функції та побудова економіко-математичної моделі 

задачі. 

4. Розв’язання задач лінійного програмування розподільчим методом. 

 

4 Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Прогнозування використання та охорони земель. 

Тема 1. Основні види і значення 

матеріалів по прогнозуванню 

використання та охорони 

земельних ресурсів. 

11 2 2  7 

Тема 2. Прогнозування 

використання та охорони 

земельних ресурсів. 

14 2 2  10 

Разом за змістовим модулем 1 25 4 4  17 

ІНДЗ 17   17  

Усього годин 42 4 4 17 17 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2. Оптимізаційні моделі у землеустрої. 

Тема 3. Моделювання задач 

лінійного програмування та 

розв’язання їх графічним 

методом. 

8 2 2  4 

Тема 4. Моделювання задач 

лінійного програмування та 

розв’язання їх симплексним 

методом. 

14 4 2  8 
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Тема 5. Моделювання задач 

лінійного програмування та 

розв’язання їх розподільчим 

методом. 

9 2 2  5 

Разом за змістовим модулем 2 31 8 6  17 

ІНДЗ 17   17  

Усього годин 48 8 6 17 17 

Усього годин 90 12 10 34 34 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1 2 3 

Змістовий модуль 1. Прогнозування використання та охорони земель. 

1 Аналіз матеріалів за базовий період. Вирівнювання 

динамічних рядів 
2 

2 Формальна та прогнозована екстраполяція 2 

Змістовий модуль 2. Оптимізаційні моделі у землеустрої. 

4 Моделювання задач лінійного програмування та 

розв’язання їх графічним методом. 
2 

5 Моделювання задач лінійного програмування та 

розв’язання їх симплексним методом. 
2 

6 Моделювання задач лінійного програмування та 

розв’язання їх розподільчим методом. 
2 

 Усього 10 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1 2 3 

1 Основні види і значення матеріалів по 

прогнозуванню використання та охорони 

земельних ресурсів. 

7 

2 Прогнозування використання та охорони 

земельних ресурсів. 
10 

3 Моделювання задач лінійного програмування та 

розв’язання їх графічним методом. 

4 

4 Моделювання задач лінійного програмування та 

розв’язання їх симплексним методом. 

8 

5 Моделювання задач лінійного програмування та 

розв’язання їх розподільчим методом. 

5 

 Усього забезпечення аудиторних занять
*
 34 

 Забезпечення індивідуальних завдань (РР) 34 

 Забезпечення семестрового контролю - 

 Усього 68 
Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, практичних 

занять та ін. види аудиторної роботи 
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7. Методи навчання 

 

1. Словесні методи: 

 – лекція (усне викладення теоретичних положень дисципліни); 

 – пояснення (розкриття суті понять і явищ при проведенні аудиторних 

занять та консультацій); 

 – роз’яснення (викладення теоретичних положень і понять у більш 

зрозумілій формі). 

2. Наочні методи: 

 – ілюстрація (показ понять і явищ у символьному зображенні при 

проведенні при проведенні аудиторних занять та консультацій за допомогою 

рисунків, плакатів, схем, фотографій тощо); 

 – демонстрування (наглядне ознайомлення з процесами та явищами при 

проведенні аудиторних занять та консультацій). 

3. Практичні методи: 

– практичні вправи (набуття вмінь і навичок ) 

 – письмові вправи (закріплення теоретичних знань і вироблення вмінь їх 

застосовування під час проведення лабораторних і практичних вправ та під час 

самостійної роботи). 

4. Методи роботи з рекомендованою літературою: 

 – читання (засвоєння теоретичних положень дисципліни і ознайомлення з 

порядком застосування практичних методів під час самостійної роботи); 

 – вивчення (запам’ятовування визначень, правил, алгоритмів, тощо під час 

самостійної роботи); 

 – конспектування (фіксація матеріалу після читання, осмислення і 

логічного реконструювання рекомендованої літератури під час самостійної 

роботи). 

 

 

8. Методи контролю 
1. Спостереження (оцінювання відвідування, оформлення конспекту, роботи 

на лекції). 

2. Опитування (оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт та 

індивідуальних завдань). 

3. Модульний контроль (оцінювання рівня знань і вмінь після вивчення 

матеріалу кожного семестрового модуля). 

4. Письмовий екзамен (залік) (оцінювання рівня засвоєння теоретичного та 

практичного матеріалу з навчальної дисципліни). 
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9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Денна форма 

 

Вид занять 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль №2 
Разом 

Підсумко

вий тест 

(залік) 

Сума 
Т1 Т2  Т3 Т4 Т5  

Лекції 2 2  2 2 2 10 

20 100 

Практ. 

заняття 
6 6  6 6 6 30 

Інд. 

завдання: Р 
20 20 40 

Усього 36 44 80 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Рекомендована література 

Базова 

1. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами: навч. посібник. Ч. 1 / 

В.В. Горлачук, В.Г. В'юн, А.Я. Сохнич. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра 

Могили Комплексу "Києво-Могилянська акаде- мія", 2002. – С. 197.  

2. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами: навч. посібник. Ч. 2 / 

В.В. Горлачук, В.Г. В'юн, А.Я. Сохнич. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра 

Могили Комплексу "Києво-Могилянська акаде- мія", 2002. – С. 205.  

3. Кривов В.М. Охорона та використання земель: навч. посіб- ник / В.М. 

Кривов. – К., 2012. – С 295.  

4. Лютий Я.І. Прогнозування використання земель / Я.І. Лю- тий. – Львів. – 

1996 р. – 118 с.  

5. Петров Е. Г., Новожилова М. В.. Методи і засоби прийняття рішень у 

соціально – економічних системах: Навчальний посібник./ За ред. Е. Г. 

Петрова. – К.: Техніка, 2004 – 256с. 

6. Стативка И. М. Экономико-математические методы и моделирование в 

землеустройстве : учебное пособие / И. М. Стативка. – Харьков : ХСХИ, 

1985. – 102 с. 

7. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами / А. М. Третяк,  

О. С. Дорош. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 360 с. 

Допоміжна 

1. Кірсанов В.О. Прогнозування використання земельних ресурсів. – Х., 1984. 

– 84 с.  

2. Кірсанов В.О. Прогнозування використання земельних ресурсів: конспект 

лекцій. Ч. 1–2. – Х., 1997–1998.  

3. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

4. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dbn.at.ua/load/1-1-0-

206. 

5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року 

№ 586-XIV, зі змінами станом на 30.10.2010 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14. 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом 

вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної 

дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає 

форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни  

розглядається на засіданні кафедри, методичною комісією КрНУ за напрямом 

підготовки (спеціальністю) (випускаючою кафедрою), підписується завідувачем 

кафедри, головою ради (методичної комісії) (завідувачем випускаючої кафедри) і 

затверджується проректором з науково-педагогічної та методичної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210297 мм). 

http://dbn.at.ua/load/1-1-0-206
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