
Форма № Н - 3.03у 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ ВИШУКУВАННЯ 

 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної дисципліни  

підготовки бакалавра 

спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук  

2020 рік 



 



ВСТУП 

 

Програма вивчення за вибором навчальної дисципліни «Землевпорядні 

вишукування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної 

програми «Геодезія та землеустрій». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості організації та 

здійснення землевпорядних вишукувань. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Землевпорядні вишукування» 

базується на попередніх знаннях дисциплін «Геодезія», «Геологія і 

геоморфологія», «Основи інженерної геодезії» і забезпечує вивчення дисциплін 

«Землевпорядне проектування». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальна підходи до землевпорядних вишукувань. 

2. Спеціальні види вишукувань. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання цього курсу є ознайомлення із викладання курсу із 

методикою різних видів вишукувань та обстежень для землевпорядного 

проектування і земельного кадастру. 

1.2. Завданням дисципліни «Землевпорядні вишукування» є ознайомлення 

студентів із виконанням топографо-геодезичних, інженерно-геологічних, 

гідрологічних, ґрунтових, лісогосподарських і геоботанічних вишукувань та 

практичного засвоєнням методики оцінки якості земель, складанням агрохімічного 

паспорту земельної ділянки. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 – принципи для організації та проведення топографо-геодезичних, 

інженерно-геологічних, ґрунтових, лісогосподарських і геоботанічних 

вишукувань;  

 – процедуру розробки проектів відведення, відновлення та встановлення меж 

земельної ділянки;  

 – організацію проведення землевпорядної експертизи; 

уміти:  

  – обґрунтовувати вибір масштабу топографічних знімань для складання 

проектів землеустрою на державному, регіональному і місцевому рівнях; 

  – проводити розробку проектів відведення, відновлення та встановлення меж 

земельної ділянки;  

  – проведення землевпорядної експертизи;  

  – використовувати матеріали ґрунтових, лісогосподарських і геоботанічних 

вишукувань для розробки рекомендацій сталого землекористування; 

  – використовувати агрохімічний паспорт земельної ділянки для якісної 

оцінки земель; 



  – використовувати знання у практичних ситуаціях; 

  – ухвалювати обґрунтовані рішення; 

  – використовувати базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички 

роботи в комп’ютерних мережах; 

  – використовувати поглибленні знання теоретичних положень землеустрою 

та кадастру, методів проведення землевпорядних вишукувань і проектування, 

принципів ведення земельного кадастру; 

  – вибирати й розраховувати картографічні проекції, складати карти і плани 

різного змісту; 

  – проводити землевпорядні вишукування та розробляти проекти 

землеустрою, дотримуючись вимог чинного законодавства; 

  – 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; 

  – демонструвати розуміння методів і технологій землевпорядного 

проектування, землеустрою, планування використання та охорони земель, 

кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру; 

  – 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; 

  – демонструвати вміння застосовувати методи збирання інформації, її 

систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або 

виробничого завдання топографо-геодезичного та землевпорядного змісту; 

  – застосовувати методи землевпорядного проектування, територіального й 

внутрішньогосподарського землеустрою, планування використання та охорони 

земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, 

ландшафтного, природоохоронного характеру та інших чинників. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Загальна підходи до землевпорядних вишукувань 

Тема 1. Законодавчо-правові підстави землевпорядних вишукувань. 

1.1 Аналіз нормативно-правових актів землеустрою. 

Тема 2. Загальні поняття про організацію і проведення землевпорядних 

вишукувань. 



2.1 Поняття, види і порядок проведення вишукувань. 2.2 Характеристика етапів  

вишукувальних робіт і вибір масштабу для обстежень. 2.3 Вишукування для 

площинних і лінійних об’єктів. 

Тема 3. Землевпорядні обстеження 

3.1 Завдання та зміст польових землевпорядних обстежень. 3.2 Методика 

землевпорядних обстежень. 3.3 Вишукувальні роботи із коригування планово-

картографічних і топографо-геодезичних матеріалів. 3.4 Проведення 

внутрішньогосподарського землеустрою. 

Тема 4. Організація і проведення вишукувань для проектів відведення та 

відновлення меж земельної ділянки. 

4.1 Характеристика нормативно-правових актів. 4.2 Підстави для розробки проєкту 

відведення земельної ділянки. 4.3 Документи, які надаються для розробки проєктів. 

Тема 5. Здійснення землевпорядної експертизи 

5.1 Законодавчо-правові підстави для землевпорядної експертизи. 5.2 Проведення 

землевпорядної експертизи. 

Змістовий модуль 2. Спеціальні види вишукувань 

Тема 6. Лісогосподарські вишукування. 

6.1 Цілі і завдання лісогосподарських вишукувань. 6.2 Види і методи 

лісовпорядних робіт. 6.3 Підготовчі роботи до лісовпорядкування. 6.4 Знімально-

геодезичні роботи при проведенні лісогосподарських вишукувань. 6.5 

Лісотаксаційні роботи. 

Тема 7. Геоботанічні вишукування. 

7.1 Поняття,  терміни і принципи геоботаніки. 7.2 Методика проведення 

геоботанічних вишукувань. 7.3 Особливості проведення геоботанічного 

картографування. 

Тема 8. Ґрунтові вишукування. 

8.1 Терміни, поняття, класифікація ґрунтів. 8.2 Методика проведення ґрунтових 

вишукувань.   8.3   Ґрунтова   карта,   ґрунтова  картограма  і  ґрунтова  зйомка.  8.4 

Польові і лабораторні методи випробувань ґрунтів. 

Тема 9. Агрохімічні вишукування. 

9.1 Предмет і методи агрономічної хімії. 9.2 Зміни ґрунту, пов’язані з 

використанням добрив і живленням рослин. 9.3 Методика агрохімічних обстежень.  

Тема 10. Вишукування для раціонального використання та охорони 

навколишнього середовища. 

10.1 Склад і мета проведення вишукувань. 10.2 Критерії для оцінювання стану 

компонентів навколишнього середовища.  
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