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В процесі вивчення даної навчальної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ 

ІЗ НОРМАТИВНОЮ І ЗАКОНОДАВЧОЮ БАЗОЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ВИКОНАННЯ ПРАКТИКИ ТА ІЗ РОБОТОЮ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, 

ВИРОБНИЧИХ, БУДІВЕЛЬНИХ І ПРОЕКТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, 

ОРГАНІЗАЦІЯХ І ФІРМАХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОФІЛЮ. 

Наприклад: вивчення характеристик основних об’єктів виробничої бази; 

вивчення програмного забезпечення, що застосовується у виробництві; вивчення 

переліку документації із землеустрою; ознайомлення з організацією служб охорони 

праці та пожежної безпеки; ознайомлення з організацією оплати праці працівників; 

оформлення звіту з практичної підготовки. 
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Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими навчальними дисциплінами: Економіка 

природокористування; Кадастр природних ресурсів; Раціональне використання та 

охорона земель; Законодавче забезпечення кадастру нерухомості; Управління 

земельними ресурсами; ГІС в управлінні територіями; Ринок та оцінка нерухомості. 

Програмні результати навчання: 

 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

України; 

ПРН 2. Використовувати усно і письмово професійно-профільну та технічну 

українську мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у фаховому 

середовищі; 

ПРН 3. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального 

використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, 

локальному рівнях; 

ПРН 4. Знати теоретичні і практичні положення землеустрою та кадастру, оцінки 

землі і нерухомості, проведення моніторингу та інвентаризації землі, управління 

земельними ресурсами; 

ПРН 5. Застосовувати методи і технології землевпорядного проектування, 

організовувати розробку та впровадження схем і проектів землеустрою, 

застосовувати знання кадастрових зйомок, оцінки земель та реєстрації земельних 

ділянок із використанням геоінформаційних систем і технологій; 

ПРН 6. Використовувати методи збору інформації в галузях землеустрою і кадастру, 

їх систематизації і класифікації відповідно до визначеної законом мети, проектного 

або виробничого завдання; 

ПРН 7. Знати та вміти використовувати методологію, методи та методики проведення 

наукових та прикладних досліджень для розв’язання прикладних галузевих завдань; 

ПРН 8. Вміти застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

впровадження заходів із землеустрою та кадастру; 

ПРН 9. Володіти методиками, методами, технологіями ведення кадастру та 

моніторингу земель на різних територіальних рівнях; 

ПРН 10. Знати нормативно-правові засади раціонального використання та охорони 

земель на всіх територіальних рівнях, ведення кадастру та моніторингу, державного 



регулювання використання та охорони земель, реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень; 

ПРН 11. Володіти технологіями і методиками планування і виконання топографо-

геодезичних і кадастрових знімань у галузях землеустрою та кадастру; 

ПРН 12. Формувати кадастрові дані, розробляти землевпорядну та кадастрову 

документацію; 

ПРН 13. Вміти застосовувати і використовувати відповідний термінологічний апарат 

та форми вираження у професійній діяльності; 

ПРН 14. Вміти здійснювати просторове планування та управління територіями у 

галузях землеустрою та кадастру; 

ПРН 15. Вміти досліджувати проблемні питання в галузях землеустрою та кадастру, 

визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку та впливу 

на довкілля; 

ПРН 16. Вміти використовувати державні бази даних геопросторової інформації у 

галузях землеустрою та кадастру; 

ПРН 17. Вміти враховувати індикатори ринку нерухомості під час розробки 

документації із землеустрою та ведення державного земельного кадастру; 

ПРН 18. Вміти оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки запропонованих 

заходів із землеустрою та ведення державного земельного кадастру; 

ПРН 19. Знати принципи управління персоналом, вимоги до охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

ПРН 20. Вміти реалізувати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.                        

Диференційовані програмні результати навчання: 

знати:  

- теоретико-методологічні засади формування економічно і екологічно 

обґрунтованої стратегії господарської діяльності на землі; 

- механізми земельно-регуляторної політики держави; 

- систему землеустрою в Україні; 

- роль державного контролю за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням 

кваліфікації фахівців в галузі геодезії і землеустрою; 

- механізм реалізації земельних перетворень в Україні. 

 



володіти: 

- сукупністю знань основних положень землеустрою та кадастру, отриманих при 

вивченні як окремих освітніх компонентів, так і певного циклу профільних 

дисциплін; 

- умінь, навичок прийомів із виконання земельно-кадастрових та 

землеоціночних робіт, набутих у процесі навчання. 

вміти:  

- розв’язувати практичні ситуації щодо геодезії та землеустрою в системі 

регулювання земельних відносин і управління земельними ресурсами; 

- виконувати весь комплекс земельно-кадастрових робіт, що забезпечують 

оптимальні умови раціонального землекористування; 

- здійснювати формування землеволодінь і землекористувань ринкового типу; 

- проводити зонування території населених пунктів; 

- складати чергові кадастрові карти обмежень використання земель і обтяжень 

(сервітутів) земель; 

- проводити землевпорядні заходи і топографо-геодезичні вишукування з 

організації території сільськогосподарських підприємств; 

- здійснювати складання та впровадження проектів організації використання 

земель в межах територіальних громад; 

- виконувати роботи щодо встановлення та закріплення меж прибудинкових 

територій; 

- переводити землевпорядні роботи щодо виділення в натурі земельних ділянок, 

які передаються в  оренду; 

- користуватись принципами землеустрою у процесі господарської діяльності на 

землі. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Назва тем Кількість годин 

Робота на 

робочому 

місці 

практики 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. Проведення організаційних зборів 

1.1 Виступ керівника практики від кафедри з 

видачою індивідуальних завдань і проведенням 

інструктажів 

6 - 

Розділ 2. Організаційно-підготовчий етап проходження практики на 

підприємстві 



2.1 Прибуття на підприємство та проходження 

вступного інструктажу з техніки безпеки роботи 

на підприємстві 

6 - 

Розділ 3. Ознайомлення зі структурою і характером діяльності підрозділу 

3.1 Ознайомлення з організацією роботи 

підприємства та структурного підрозділу 

2 1 

3.2 Ознайомлення  з  організацією  роботи  

підприємства, структурного   підрозділу, з 

посадовими і функціональними обов'язками 

2 1 

Розділ 4. Робота на робочих місцях або в підрозділах підприємства 

4.1 Виконання виробничих завдань 80 40 

Розділ 5. Підведення підсумків практики 

5.1 Оформлення звіту з практики 23 18 

5.2 Захист звіту з практики  1 - 

 Всього 120 60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Практична підготовка» складає 60 балів та 100 балів 

відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання Кількість 

у 

семестрі 

Діяльність студента під час практики - 40 60 

Захист звіту - 20 40 

Разом  60 100 

Звіт про практичну підготовку надається кожним з студентів як результат 

виконаної роботи за час практичної підготовки, який повинен містити відомості про 

виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, 

висновки і пропозиції, список використаної літератури, тощо. 

Студенту потрібно оформити звіт, який включає наступні структурні елементи: 

 титульний аркуш; 

 зміст; 

 вступ (відображає сучасне соціально-економічне положення України; вимоги до 

молодих фахівців; стан землевпорядного виробництва та напрямки технічного 

розвитку у сфері геодезії, землеустрою, геоінформатики, картографії, та 



будівництві; основні питання розвитку земельно-кадастрових та проектно-

вишукувальних організацій; цілі та задачі практичної підготовки); 

 основна частина (відображає організаційну структура підприємства, напрямок і 

економічні показники його діяльності та виробничої ділянки, де проходила 

практика; характеристику об’єкту землевпорядного виробництва (проектування, 

дослідження та ін.) за місцем проходження практики; відомості, що відображають 

виконання програми практики у конкретних умовах даного підприємства 

(принципи приймання та оцінка якості виконаних робіт; технічні характеристик 

обладнання та  матеріалів, що застосовувались у виробничому процесі; опис 

технологічних операцій або процесів, що виконує персонал; техніка безпеки і 

охорони довкілля); відомості про конкретну роботу, виконану студентом в період 

практики (опис завдань від керівника практики з підприємства та результати 

виконання; індивідуальне завдання та опис його виконання;) опис проведених 

екскурсій на об’єкти поза основної ділянки проходження практики із  загальною 

характеристикою об’єктів, цифровим та ілюстративним матеріалом); висновки та 

пропозиції щодо проведення практики); 

 список використаних джерел; 

 додатки (схеми, бланки, приклади типових положень і інструкцій, технічні 

завдання, робочі креслення виносу проектів в натуру, схеми розмічування, 

генплани, геопідоснови, фотографії та ін.). 

 

Текст звіту оформлюють на білому папері формату А4, який може бути 

написаний від руки чи надрукований. Обсяг звіту повинен складати до 20 сторінок 

без додатків. Текст звіту повинен бути скріплений за допомогою швидкозшивача. 

Невід’ємною частиною звіту з практичної підготовки є щоденник проходження 

практики встановленої форми та змісту. У ньому крім оформленого календарного 

плану й індивідуального завдання повинен міститися відгук керівника від 

підприємства й короткий висновок керівника від кафедри про практику студента. 

Дати прибуття на підприємство, вибуття з підприємства, а також відгук керівника 

практики від підприємства засвідчуються печатками підприємства.  

Методичні рекомендації до проходження практичної підготовки. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли із 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 із викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної 

дисципліни. 

 



Інформаційне забезпечення 

Основна література: 

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. 

2. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР. 

3. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. 

4. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 962-IV. 

5. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV. 

6. Закон України «Про оренду землі» від 02.10.2003 р. № 1211-IV. 

7. Закон України «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р № 3613-VI. 

8. Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 р. № 2780-XII. 

9. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 

3038-VI. 

10. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 1378-IV. 

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення 

проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозмін та впорядкування угідь» від 02.11.2011 р. № 1134. 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення інвентаризації 

земель» від 05.06.2019 р. № 476 

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового договору про 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» від 

04.03.2004 р. № 266. 

Допоміжні джерела інформації: 

14. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

15. Положення про проведення практики студентів вищих навальних закладів 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93. 

Інформаційні ресурси: 

16. Одеська національна наукова бібліотека (м. Одеса, вул. Пастера, 13)/ 

[Електронний ресурс].  Режим доступу: http://odnb.odessa.ua 

17. Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури (м. Одеса, вул. 

Дідріхсона, 4)/ [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://www.ogasa.org.ua/library 
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