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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

СУТНІСТЮ І ВИМОГАМИ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ, ПІДХОДІВ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗРОБКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ І 

ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Нормативно-правове регулювання у 

сфері геодезії та землеустрою; Управління природоохоронною діяльністю; 

Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій; Організація робіт 

у сфері землеустрою;  

 

Диференційовані результати навчання: 

 

знати:  
- дефініційні визначення та положення теорії землевпорядного проектування; 

- сучасну класифікацію документації із землеустрою; 

- методику виконання основних видів документації із землеустрою; 



- володіти методами наукових досліджень, різними способами організації 

території з метою створення сприятливого середовища і поліпшення 

природних ландшафтів та формування правового режиму землекористування,; 

вміти:  
- розробляти документацію із землеустрою та системи заходів щодо збереження, 

відновлення і підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель 

від негативних явищ; 

- застосовувати технології землевпорядного проектування 

 

володіти: методами, підходами, технологіями розробки різних видів 

землевпорядної документації  

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

само

стійн

а 

1 Документація із землеустрою та її зміст 2 2 8 

2 Планування і організація раціонального використання 

земель у системі землеустрою та документації із 

землеустрою 

2 2 8 

3 Методи землевпорядного проектування 2 2 8 

4 Методики і технології землевпорядного проектування 2 2 8 

5 Стадійність у землевпорядному проектуванні 2 2 8 

6 Класифікація документації із землеустрою. Види 

проектів землеустрою 

6 6 12 

7 Основні технології розробки документації із 

землеустрою (традиційна, комплексна, 

автоматизована) 

4 4 8 

8 Організація здійснення схем і проектів землеустрою 2 2 6 

9 Розробка землевпорядної документації 2 2 6 

 Всього 24 24 72 

 

 

 



 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» 

за навчальною дисципліною «Методика і технології землевпорядного 

проектування» складає 60 балів і може бути досягнутий наступними засобами 

оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість  

балів 
Вид контролю 

Кількість  

у семестрі 

1 2 3 4 

Контроль знань:    

Поточний:, в т.ч.:  36 60 

      - розрахунково-графічна робота 1 12 20 

- усне опитування або письмовий експрес-

контроль на практичних заняттях та лекціях 
кожне  

заняття 
24 40 

Підсумковий - залік 1 24 40 

Всього   60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи за темою: 

«Методи ландшафтної організації території» згідно виданого індивідуального 

завдання. 

Зміст розрахунково-графічної роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних 

та практичних питань з програми дисципліни. Більш детальну інформацію наведено 

у методичних вказівках до виконання розрахунково-графічної роботи [1]. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної 

дисципліни. 

 

Приклад контрольних питань  

1. Схема землеустрою і техніко-економічне обгрунтування земель 

адміністративно-територіальних одиниць в системі документації із 

землеустрою 

2. Місце землевпорядного проектування в системі землеустрою 

3. Стадійність у землевпорядній документації  



4. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць 

5. Класифікація документації із землеустрою 

6. Завдання раціонального використання земель в системі землеустрою 

7. Проекти територіального землеустрою і їх класифікація 

8. Основні технології землевпорядного проектування 

9. Організація землевпорядного проектування 

10. Складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Проект 

відведення в системі документації із землеустрою 

11. Зміст робіт пов’язаних із здійсненням схем і проектів землеустрою 

12. Еколого-ландшафтний підхід при розробці документації із землеустрою 

13. Техніко-економічне обґрунтування використання земель природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 

14. Методи типології території і класифікації придатності земель при розробці 

землевпорядної документації 

15. Застосування автоматизованих технологій при розробці документації із 

землеустрою 

Інформаційне забезпечення 

Основна література 

1. Калина Т.Є., Арзуманян Т.Ю. Методичні вказівки для виконання розрахунково-

горафічної роботи з навчальної компоненти «Методика і технологія розробки 

документації із землеустрою». Одеса:ОДАБА, 2020.-35с. 

2. Андриншин М.В., Магазинщиков Т.П. Эффективность организации 

использования земельних ресурсов - Львов : Высшая школа, 1981 - 172 с. 

3. Панас Р.М. Раціональне використання та охорона земель. Навчальний посібник. - 

Львів: “Новий світ - 2000,” 2008. - 352 с. 

4. Стратегія управління. Навчальний посібник / за ред. В.В. Горлачука. - Миколаїв: 

Шамрай. 2003 - 440 с. 

 

Допоміжна література 

5. Земельний кодекс України. - Офіційний текст зі змінами та доповненнями. - 

Харків, 2008 - 105 с. 

6. Закон України ”Про державний контроль за використанням та охороною земель“ 

19.06.2003 р. № 963 - IV. 

7. Закон України “Земельний кодекс України” від 25.10.2001 р. № 2768 - III. 



8. Закон України ”Про землеустрій“ від 22.05.2003 р. № 858 - IV. 

9. Закон України “Про охорону земель” від 19.06.2003 р. № 962 - IV. 

10. Постанова КМУ від 11.04.2002 р. № 502 ”Про затвердження порядку зміни 

цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або 

юридичних осіб.“ 

11. Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 68 “Про затвердження порядку здійснення 

природно - сільськогосподарського, еколого - економічного, протиерозійного та 

інших видів районування (зонування) земель. 

12. Закон України “Про екологічну мережу України” від 24.06.2004 р. № 1864 - IV. 

13. Наказ Держкомзему України від 17.10.2002 р. № 175 ”Про порядок консервації 

земель “ 

14. Водний кодекс України / Голос України - 20.07.1995 - № 133. 

15. Закон України “Водний кодекс України” від 06.06.1995 р. № 213/95 ВР. 

16. Закон України ”Про загальнодержавну програму розвитку водного 

господарства“ в ред. від 25 березня 2005 р. № 2505 - IV. 

17. Постанова КМУ від 12.07.2005 р. № 557 “Про затвердження порядку видачі 

дозволів на проведення робіт на землях водного фонду ”. 

18. Закон України ”Лісовий кодекс України“ (в ред. від 08.02.2006 р. № 3404 - IV. 

19. Постанови КМУ: 

- від 01.03.2007 р. № 303 “Про затвердження правил відтворення лісів” 

- від 16.05.2007 р. № 733 ”Про затвердження порядку поділу лісів на категорії 

та виділення особливо захисних лісових ділянок “ 

- від 23.05.2007 р. № 761 ”Про врегулювання питань щодо спеціального 

використання лісових ресурсів “ 

- від 20.06.2007 р. “Про затвердження порядку ведення державного лісового 

кадастру та обліку лісів “ 

- від 25.03.1993 р. № 224 “Про містобудівний кадастр населених пунктів “ 

20. Закон України “Про природно - заповідний фонд України“ від 16.06.1992 р. № 

2456 - XII 

21. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища “ від 

25.06.1991 р. № 1264 - XII 

22. Указ Президента України від 23.05.2005 р. № 838 “Про заходи щодо подальшого 

розвитку природно - заповідної справи в Україні“ 

23. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 

16.02.2005 р. № 67 “Про затвердження інструкції про зміст та складання 

документації державного кадастру території та об'єктів природно - заповідного 

фонду України“ 

24. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 

06.07.2005 р. № 245 “Положення про проект організації території регіонального 

ландшафтного парку, охорони відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів 

25. Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: Монографія. - Львів: 

Львів, ДАУ, 2000 - 359 с. 

26. Ступень М.Г. та інш. Містобудівний кадастр. Навч. посібник. - Львів: ЛДАУ, 

2003. -224 с. 



27. Третяк А.М. Планування та формування землекористування в населених 

пунктах. - К.:1998 - 47 с. 

28. Закон України “Про основи містобудування “ від 16.11.1992 р. № 2780 -  XII 

29. Закон України “Про планування і забудову територій “ від 20.04.2000 р. № 1699 - 

III 

30. Закон України “Про благоустрій населених пунктів “ від 06.09.2005 р. № 2807 - 

IV 
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