
 

 

 

1 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

 

 
 

 

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

Земельний кадастр 

Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ 

зі спеціальності 193 – «Геодезія та 

землеустрій»,   

протокол № 1 від 28 серпня 2019 р. 

Затверджено на засіданні кафедри  

геодезії, землевпорядкування та 

кадастру,   

протокол № 1 від 28 серпня 2019 р. 

 

V (осінній) семестр 2020-2021 навчального року; 4 кредити ECTS (120 

годин)  

Освітній ступінь: бакалавр.  

Освітня програма: «Геодезія та землеустрій». 

Форма семестрового контролю – іспит. 

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group 

Мова викладання: українська. 

  

Лектор: Козарь Лариса Миколаївна (старший викладач).  

Контакти: +38 (050) 9607625, e-mail: larisak1806@gmail.com 

Консультації: понеділок 12.00-13.30. Розміщення кафедри: м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, 21/1, 7-й корпус,  2-й поверх, к. 7217 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2019 

 

 

 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group


 

 

 

2 

 

Опис дисципліни 

 

«Земельний кадастр» – вибіркова навчальна дисципліна циклу 

орієнтованих дисциплін, що формує знання про основні положення земельного 

кадастру, його складові частини, а також про порядок ведення земельного 

кадастру на базовому, регіональному і загальнодержавному рівнях.  

Завдання дисципліни «Земельний кадастр» – прищепити студентам, згідно 

з їх кваліфікаційною характеристикою, теоретичні знання і практичні навички з 

реєстрації землеволодінь, землекористувань і об'єктів нерухомості, обліку 

кількості і якості земель, бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель. 

 Навчальна дисципліна має на меті сформувати та продовжити розвивати 

наступні компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5 Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ЗК 7 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності: 

ФК 6. Поглибленні знання теоретичних положень землеустрою та кадастру, 

методів проведення землевпорядних вишукувань і проектування, принципів 

ведення земельного кадастру. 

ФК 7 Базові знання земельного та містобудівного законодавства, державного 

регулювання земельних відносин, законодавчих основ кадастру. 

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

будівництвом і промисловим виробництвом. 

ФК 15. Здатність проводити оцінювання земель, збір та внесення відомостей до 

земельно-кадастрової документації. 

ФК 20. Здатність аналізувати відомості про результати робіт із землеустрою та 

оцінки земель і приймати рішення щодо їх внесення до земельно-кадастрової 

документа. 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2. Здатність демонструвати знання теоретичних основ геодезії, вищої та 

інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землевпорядкування і 

земельного кадастру. 

ПРН 5. Здатність демонструвати розуміння методів і технологій 

землевпорядного проектування, землеустрою, планування використання та 

охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного 

кадастру. 

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, 
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складання карт і підготовки кадастрових даних із застосуванням комп’ютерної 

техніки, геоінформаційних систем й цифрової фотограмметрії. 

ПРН 7. Здатність демонструвати знання нормативно-правових засад 

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 

та обмежень у їх використанні. 

ПРН 8 Здатність демонструвати вміння застосовувати методи збирання 

інформації, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого 

проектного або виробничого завдання топографо-геодезичного та 

землевпорядного змісту. 

 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 28 

Самостійна робота 62 

Всього годин 120 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Теоретичні основи кадастру. 

Тема 2. Державний земельний кадастр (ДЗК). 

Тема 3. Земельні ресурси як об’єкт державного земельного кадастру. 

Тема 4. Кадастрове зонування. 

Тема 5. Кадастрові зйомки. 

Тема 6. Державна реєстрація земельних ділянок. 

Тема 7. Бонітування ґрунтів. 

Тема 8. Оцінка земель. 

Тема 9. Облік кількості та якості земель. 

Тема 10. Сучасний стан і тенденції світового кадастру. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Формування правової бази Державного земельного кадастру  

Тема 2. Методи одержання, обробки та аналізу статистичних земельно-

кадастрових даних. 

Тема 3. Заповнення форм адміністративно-статистичної звітності з 

кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем). 

Тема 4. Бонітування ґрунтів на території сільськогосподарських 

підприємств. 

Тема 5. Складання шкал економічної оцінки земель за окремими 

показниками. 

Методи навчання 

1. Репродуктивні методи: усне та письмове опитування за темою, 

поточне та семестрове тестування, виконання завдань на відтворення певної дії, 

у тому числі за зразком чи алгоритмом. 
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2. Пояснювально-ілюстративні методи (надання інформації через усне

викладення теоретичних положень дисципліни, пояснення понять і явищ при 

проведенні аудиторних занять та консультацій з унаочненням) 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я. та ін. Теоретичні основи

державного земельного кадастру: навч.посібник; за заг ред. М.Г. Ступеня. 

Львів: «Новий Світ-2000», 2006. 336с. 

2. Горлачук В. В., В’юн В. Г., Песчанська І. М., Сохнич А. Я. Управління

земельними ресурсами: підручник. Львів: «Магнолія 2006», 2007. 443 с. 

3. Третяк А. М. Бабміндра Д. І. Земельні ресурси України та їх

використання: посібник. К. :ТОВ “ЦЗРУ”, 2003. 143 с. 

4. Третяк А. М. Земельний кадастр ХХІ століття: Зарубіжні і вітчизняні

погляди на розвиток земельного кадастру. К.: ПВКП –“Укртиппроект”, 1999. 

164 с. 

5. Шеремет А.П. Земельне право України: навч. пос. для студ. вищ. навч.

закл. [2-ге вид.]. К.: Центр учбової літератури, 2009. 632 с. 

6. Володін М. О. Основи земельного кадастру : навч. посібник.. К., 2000. 320 с.

7. Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я., Шпік Н. Р. Кадастр населених

пунктів: підручник. Львів: «Новий світ 2000», 2004. 392 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Земельний кадастр». Онлайн-система навчання КрНУ 
[Електронний ресурс] / Л. М. Козарь. URL: http://krnu.org/course/view.php?id=526. 

(спосіб зарахування – самореєстрація; кодове слово: Кадастр). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. Методичне

забезпечення з дисципліни «Земельний кадастр». URL: 

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

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Земельний кадастр» потребує: 

 відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно

із навчальним планом; 

 виконання практичних завдань;

 виконання модульних контрольних робіт за №№ 1, 2;

 виконання індивідуального завдання (курсова робота);

 дотримання вимог академічної доброчесності.

Виконання практичних робіт як за формою, так і за змістом повинно

відповідати визначеним у методичних вказівках вимогам, містити розрахунок 

за алгоритмом на підставі індивідуальних даних. На практичних заняттях 

присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою.  

Бали за виконання й захист усіх практичних робіт, передбачених 

програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх захисту (відповіді на 

http://krnu.org/course/view.php?id=526
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
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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 виконати поставлене завдання або 

показали відсутність теоретичних знань та практичних навичок з основних 

питань теми.  

Загальними вимогами до написання курсової роботи є: чіткість і 

лаконічність, послідовність викладення матеріалу, точність формулювань, 

конкретність викладення результатів роботи, обґрунтованість викладення 

результатів роботи, висновків. Посилання на всі використані ресурси та 

літературні джерела  у курсовій  роботі повинні бути чітко визначені та 

оформлені належним чином.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до учасників процесу навчання, продемонструвати вміння 

працювати в команді, бути зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни, 

санітарно-гігієнічних норм та строкових параметрів навчального процесу. 

 

Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту 

відвідувати заняття, можливе дистанційне навчання із застосуванням ряду 

наявних інноваційних засобів та інформаційних джерел, а саме: 

основні: 

1) електронний курс «Земельний кадастр». Онлайн-система навчання 

КрНУ [Електронний ресурс] / Л. М. Козарь. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=526.– для організаційного забезпечення 

дистанційного навчання та оцінювання знань. Спосіб зарахування – 

самореєстрація; кодове слово: Кадастр. Оцінки за результатами складання 

тестів студент матиме можливість 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 

розміщується на зазначеному вище електронному курсі «Земельний кадастр». 

Напередодні першого онлайн-заняття, відповідне запрошення викладач 

відправить студентам також на їх особисті електронні адреси або у соцмережах; 

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.. 

допоміжні 

http://krnu.org/course/view.php?id=526
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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 результатів навчання 

Система контролю включає поточний і семестровий контроль. При цьому 

застосовуються наступні методи контролю: 

1) спостереження (оцінювання відвідування, оформлення конспекту); 

2) опитування (оцінка якості підготовки виконання і захисту практичних та 

індивідуальних завдань (курсова робота), засвоєння теоретичного матеріалу); 

3) дві модульні контрольні роботи (оцінювання рівня знань і вмінь після 

вивчення матеріалу кожного змістового модуля у вигляді тестів); 

4) диференційований залік (сумарне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

результатами всіх видів контролю).  

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar). Згідно з цим 

Положенням використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Поточний контроль та самостійна робота Сума 

 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Виконання 

практичних робіт 

3 3 8 8 8 20 

Підсумковий 

контроль 

(модульна КР) 

25 25 50 

Іспит   20 

Разом  100 

 

 

 

 

 

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
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar
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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) 

 


