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ВСТУП 

В Донецькому національному технічному університеті на гірничому факуль-

теті зі спеціальності 193 - “Геодезія та землеустрій” у 2016 році була отримана лі-

цензія на підготовку фахівців за ОКР «Магістр». 

Форма навчання очна бюджетна і платна. Загальні терміни навчання - 1 рік 

10 міс.. Після закінчення навчання випускники отримують і диплом магістра з 

присвоєнням кваліфікації «Науковий співробітник з геодезії та землеустрою; ін-

женер – геодезист; інженер - землевпорядник». 

Інженер-землевпорядник – це дипломований інженер широкого профілю, 

що володіє знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядку-

вання та управління земельними ресурсами. Інженер-геодезист – це спеціаліст, 

що володіє знаннями, які дозволяють йому вирішувати широкий круг завдань, 

пов'язаних з рішенням основної проблеми геодезії - вивчення розмірів і форми 

Землі; створення державних геодезичних мереж та основи картографічного і то-

пографічного зйомок, геодезичного забезпечення інженерно-пошукових, проект-

них і різного роду будівельних робіт тощо. Програма підготовки фахівців ОКР 

«Магістр» є доповненням до програми підготовки бакалавра й охоплює коло ди-

сциплін гуманітарного, загально-інженерного, економічного циклів і дисциплін 

спеціалізації згідно з робочим навчальним планом.  

Магістр - кваліфікація, що свідчить про повну фундаментальну, гуманіта-

рну, загально інженерну, теоретичну і спеціальну підготовку з заглибленим на-

вчанням законодавства щодо охорони навколишнього середовища та планування 

територій, управління земельними ресурсами та примусового вилучення земель, 

а також з оцінки нерухомості.  

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення 

ВНЗ дозволяють: 

— здійснювати діяльність пов’язану із геодезичним забезпеченням вишукувань, 

проектуванням, будівництвом та експлуатацією інженерних споруд; збір 

просторових даних; створення топографічних карт і планів різного призна-

чення;  

— здійснювати діяльність пов’язану із виконанням кадастрових зйомок; органі-

зацією територіально-функціонального використання земель і плануванням 

землекористування, нерухомості; плануванням розвитку населених пунктів; 

здійсненням державного контролю за використанням і охороною земель;  

— працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних ор-

ганізаціях з використанням сучасних інформаційних технологій; 

— вести викладацьку діяльність у ВНЗ гірничого профілю І-ІV рівнів акредитації; 

— працювати у проектних організаціях будівельної, сільськогосподарської та 

інших галузей. 



Розділ 1. Геодезія 
 

Тема 1. Топографічні карті і плани. [1] стор. 14-131. 

Визначення положення точок на земній поверхні. Системи координат в ге-

одезії.  

Масштаби. План і карта. Рельєф місцевості і його зображення на топогра-

фічних картах і планах. Задачі, що вирішують по топографічній карті.  

Орієнтування ліній. Азимути. Зближення меридіанів. Дирекційні кути. 

Орієнтування карти на місцевості. 

Тема 2. Методи та прилади геодезичних вимірювань. [1] стор. 132-275. 

Елементи теорії погрішностей. Основні дані про розвиток геодезичних ме-

реж: планових, висотних. Кутові виміри. Прилади для кутових вимірів. Лінійні 

виміри. Прилади для вимірів ліній.  

Тема 3. Геодезична основа та виконання зйомок. [1] стор. 278-434; [2]. 

Геодезичні зйомки. Теодолітна зйомка. Теодолітний хід. Пряма і зворотна  

однократні засічки. Тахеометрична зйомка. 

Нівелювання технічної точності: геометричне і тригонометричне. Прила-

ди, їх перевірка. Джерела погрішностей геометричного нівелювання. Подовжнє 

нівелювання: Польові і камеральні роботи. Нівелювання поверхні. Нівелювання 

III і IV класів. Джерела погрішностей при точному нівелюванні. Прилади, пере-

вірки і дослідження нівелірів і рейок. Польові роботи при нівелюванні ІІІ і IV 

класів. Врівноваження перевищень нівелірних одиночних ходів і нівелірних ме-

реж з одною та двома вузловими точками. 

Полігонометрія 4 класи, 1 і 2 розрядів. Вимір кутів у полігонометрії, дже-

рела погрішностей. Прив'язка ходів полігонометрії до пунктів геодезичних ме-

реж. Прямі і зворотна багаторазові засічки. Врівноваження ходу полігонометрії 

довільної форми та мережі полігонометрії корелатним способом. Оцінка точнос-

ті зрівняних елементів. Поняття врівноваження полігонометрії параметричним 

способом. Роздільне врівноваження полігонометричного ходу і мережі поліго-

нометрії з однієї і двома вузловими точками. Топографічні зйомки великих мас-

штабів 1:5000 - 1:500. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Геодезія. Частина перша. Друге видання, виправлене та доповнене ( за загаль-

ною редакцією проф. д.т.н. Могильного С.Г. і проф. д.т.н. Войтенко С.П.). До-

нецьк, 2003р. – 458с. 

2. Селиханович В.Г. Геодезия, ч.2 – М.: Недра, 1981.-541с. 

3. Селиханович В.Г. и др. Практикум по геодезии. – М.: Недра,1978. -382с. 

4. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV класса. М.:Недра, 1974 – 160с. 

5. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000,1:1000 та 1: 

500. (ГКНТА -2.04-02-98). Київ.- 1999 – 131с. 

6. Геодезия, ч.2. Беспалый Н.П., Могильний С.Г., Ахонина Л.И. (в электронном 

виде) . 
 

 

 

 



Розділ 2. Математична обробка геодезичних вимірів  

Тема 1. Елементи теорії ймовірностей. [2] стор. 9-103. 

Теорія ймовірностей: іспити, події, теореми імовірностей. Випадкові вели-

чини, закон розподілу, числові характеристики. Розподіл функції випадкових ве-

личин. Нормальний розподіл. Центральна гранична теорема.  

Тема 2. Математична статистика. [2] стор. 104-143. 

Генеральна сукупність, метод вибірок. Статистики вибірки. Метод момен-

тів. Статистичний аналіз результатів вимірів. Перевірка статистичних гіпотез. 

Критерії Пірсона та ін. Помилки першого і другого роду.  

Тема 3. Теорія помилок геодезичних вимірів. [2] стор. 144-203. 

Критерії точності: середня квадратическая і гранична помилки. Метод до-

вірчих інтервалів. Оцінка точності функцій обмірюваних величин.Обробка бага-

торазових вимірів однієї величини. Математична обробка нерівноточних вимірів 

однієї величини. Ваги корелигованих і некорелігованих вимірів. Оцінка точності 

за допомогою подвійних равноточних і нерівноточних вимірів: облік системати-

чних помилок, порядок обробки ряду подвійних вимірів. Визначення допусків 

для багаторазових вимірів.  

Тема 4. Метод найменших квадратів. [2] стор. 168-212. 

Корелатний метод врівноваження: умовні рівняння, лінеаризація рівнянь, 

нормальні рівняння, метод Гауса, оцінка точності. Параметричний метод врівно-

важення: вибір параметрів, рівняння зв'язку, рівняння виправлень у лінійному 

виді, нормальні рівняння і їхнє рішення по методу Гауса. Оцінка точності: обчи-

слення помилки одиниці ваги, матриця вагових коефіцієнтів, обчислення зворо-

тної ваги функції. Врівноваження геодезичних мереж параметричним методом. 

Основи теорії кореляції. 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обра-

ботки геодезических измерений.М.,1984, 352с 

2. Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів.К.,2003,205 с. 

3. Гурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике.М., 1979, 278 с. 

4. Большаков В.Д. Теория ошибок наблюдений. М.,1983, 256 с. 

 

Розділ 3. Геодезичне приладознавство 

 

Тема 1. Відомості з геометричної оптики та оптичні деталі геодезичних 

приладів. [1] стор. 5-71. 

Класифікація і стандартизація геодезичних приладів. Метрологічне обслу-

говування приладів. Закони геометричної оптики. Оптичні деталі і системи в ге-

одезичних приладах: дзеркала, призми, центральна оптична система, лінза, ідеа-

льна оптична система, система з декількох лінз, еквівалентна лінза, збільшення 

оптичної системи. Оптичні деталі з плоскими поверхнями, що переломлюють 

промені. Найпростіші оптичні прилади: лупа і мікроскоп, зорові труби геодезич-

них приладів.  



Тема 2. Системи геодезичних приборів. [1] стор. 73-198. 

Відлікові пристрої геодезичних приладів. Рівні і компенсатори нахилу. 

Осьові системи й інші механічні частини геодезичних приладів: піднімальні гви-

нти, що наводять пристрої, елеваційні гвинти.  

Тема 3. Сучасні геодезичні прилади. [1] стор. 204-412. 

Теодоліти, їхні типи і технічні характеристики, інструментальні помилки 

теодолітів, дослідження оптичних якостей і інструментальних помилок теодолі-

тів. Нівеліри: типи, дослідження інструментальних помилок. Типи нівелірних 

рейок, дослідження рейок. Прилади для виміру відстаней: механічні й оптико-

механічні прилади. Нитяний далекомір зорової труби. Технічні характеристики 

оптичних далекомірів. Далекомірні насадки. Тахеометри: загальні зведення і ти-

пи. Номограмні прилади. Редукційні тахеометри. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Тревого І.С. Геодезичні прилади.-  Львів: Видав-

ництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – 464 с. 

2. Ямбаев Х.К., Голыгин Н.Х. Геодезическое инструментоведение. Практикум: 

Учебное пособие для вузов. — М.: «ЮКИС», 2005. — 312 с. 

3. Кузнецов П.М. и др. Геодезическое инструментоведение. – М.: Недра, 1984. -

364 с. 

4. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. М.: 

Недра,1988, - 45с. 

 

Розділ 4. Інженерна геодезія  
 

Тема 1.  Геодезичні роботи при вишукуванні, проектуванні, будівництві та 

експлуатації споруджень. [1], стор. 262-424. 

Геодезичне забезпечення будівництва промислових комплексів і виконан-

ня монтажних робіт. Дослідницькі і  геодезичні роботи  на промисловій площад-

ці. Геодезичні роботи при виробництві  грабарств, зведення  фундаментів  і над-

земної  частини спорудження. Установка і вивірка конструкцій у плані  по вер-

тикалі і по висоті. Спостереження за деформаціями інженерних споруджень.  

Тема 2.  Геодезичні роботи при вишукуванні та будівництві найважливі-

ших споруд. [2]. 

Геодезичне забезпечення проектування і будівництва шляхово-

транспортних споруджень. Трасування лінійних споруджень. Геодезичні роботи 

при проектуванні і будівництві автомобільних доріг і залізниць. Розбивка віра-

жів, серпантини, з'єднань і парків залізничних колій, мостових переходів. Вико-

навча зйомка. Геодезичне забезпечення будівництва міських  комплексів. Геоде-

зичні роботи при гідротехнічних вишукуваннях і будівництві гідровузлів. Вишу-

кування і розбивка магістральних трубопроводів,  ліній електропередач. Геоде-

зичне забезпечення будівництва тунелів і підземних споруджень.  

Перелік рекомендованої літератури 

1. Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. Прикладная геодезия: Основ-

ные методы и принципы инженерно-геодезических работ: Учеб. для вузов.-М.: 

Недра, 1981.-438 с. 



2. Левчук Г.П., Новак В.Е., Лебедев Н.Н. Прикладная геодезия. Геоде-

зические работы при изысканиях и строительстве  инженерных сооруже-

ний:Учеб. для вузов.-М.: Недра, 1983.-400 с. 

3. Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных доро-

гах.-М.: Недра, 1978.-268 с. 

4. Муравьев А.В. Инженерная геодезия: Учеб. для вузов.-М.: Недра, 

1982.-402 с. 

 

 

Розділ 5. Вища геодезія  

 
Тема 1. Елементи теоретичної та сферичної геодезії. [3] стор. 35-440. 

Поверхні рівня. Геоїд. Квазігеоїд. Референц-еліпсоїд. Геодезичні й астро-

номічні координати. Системи і методи побудови державних геодезичних мереж. 

Елементи сферичної тригонометрії. Еліпсоїд звертання, його елементи і співвід-

ношення між ними. Системи координат у вищій геодезії. Довжини дуг меридіа-

нів і паралелей. Обчислення площ і рамок знімальних трапецій. Геодезична лі-

нія. Загальні зведення про методи рішення малих сфероїдичних трикутників. Го-

ловні геодезичні задачі. Сутність проекції Гауса -Крюгера. Геодезична гравімет-

рія. Деякі зведення про силу ваги. Поняття про методи виміру сили ваги. Потен-

ціал сили ваги і його властивостей. Силові лінії і поверхні рівня гравітаційного 

поля. Нормальне гравітаційне поле Землі. Аномальне гравітаційне поле. Анома-

лії сили ваги. Методи визначення сили ваги. Гравіметричні зйомки. Відхилення 

стрімких ліній. Системи висот. Геодезичні висоти. Визначення геоїдальної скла-

дової частини висоти. Визначення гіпсометричної складової частини висоти. 

Обмірювані, ортометричні, нормальні і динамічні висоти. Редукування вимірів 

на поверхню референц-еліпсоїда.  Редукція кутових величин. Редукція лінійних 

величин. Орієнтування референц-еліпсоїда. Єдина система координат 1942 року.  

Тема 2. Опорні геодезичні мережі. [3] стор. 35-440. 

Побудова геодезичних мереж методом тріангуляції. Види геометричних 

фігур у тріангуляції. Проектування тріангуляції. Попередня оцінка точності ме-

реж тріангуляції. Рекогносцировка пунктів тріангуляції. Побудова геодезичних 

знаків і закладка центрів. Вимір кутів у тріангуляції. Вимір напрямків способом 

кругових прийомів. Попередні обчислення тріангуляції. Визначення елементів 

приведення і виправлень центрування і редукції. Врівноваження тріангуляції ко-

релатним способом. Побудова геодезичних мереж методом трилатерації. Врів-

новаження трилатерації корелатним і параметричним способами. Високоточне 

геометричне нівелювання I і II класів.  

Тема 3.  Сферична астрономія. [1] стор. 18-170. 

Зоряне небо і сучасні погляди на Всесвіт. Небесна сфера. Основні точки і 

лінії небесної сфери. Системи сферичних координат зірок. Зв'язок між координа-

тами різних систем. Фактори, що викликають зміни координат зірок. Зоряні ка-

талоги. Системи виміру часу. Вимір часу по Сонцю. Зоряний час. Зв'язок між рі-

зними системами виміру часу. Перехід від середнього часу до зоряного і назад. 

Прилади для астрономічних спостережень. Зенітальні способи астрономічних 



спостережень. Азимутальні способи астрономічних спостережень. Наближені 

способи визначення широти і довготи пункту й азимута напрямку.  

Перелік рекомендованої літератури 
1. Белова Н. А. Курс сферической астрономии. - М.: Недра, 1971 -182 с. 

2. Монін І. Ф. Вища геодезія. - Київ, Вища школа, 1993 – 230 с. 

3. Яковлев Н. В. Высшая геодезия. - М.:Недра, 1989 – 454 с. 

4. Хаимов З. С. Основы высшей геодезии. - М.: Недра, 1984 – 360 с. 

 

 

Розділ 6. Фотограмметрія і дистанційне зондування  

 

Тема 1. Теоретичні основи фотограмметрії. [4] стор. 16-185, 212-255. 

Принципова схема фотознімального апарата. Теорія аналітичної фотогра-

мметрії: знімок - центральна проекція і його властивості. Способи трансформу-

вання знімків. Фототрансформатори. Ортофототрансформування. Системи коор-

динат у фотограмметрії. Елементи орієнтування знімків. Рівняння колінеарності. 

Пряма, зворотна і подвійна фотограмметричні засічки. Монокулярний і біноку-

лярний зір. Стереокомпаратор. Стереоскопічне спостереження і вимір знімків. 

Обробка вимірів, обчислення фотокоординат. Елементи пари знімків і геометри-

чна модель місцевості. Стереопара і її елементи орієнтування, формули стерео-

пари. Фотограмметрична модель і методи її побудови. Елементи взаємного і зов-

нішнього орієнтування. Аналіз точності стереофотограмметричних вимірів. Гео-

метричні принципи побудови моделі місцевості по декількох знімках, що перек-

риваються: маршрутна, блокова фототріангуляція. Побудова вільної фотограм-

метричної мережі фототріангуляції. Теоретична модель блокової фототріангуля-

ції по методу зв'язувань. Погрішності фотограмметричних вимірів, нагрома-

дження погрішностей у фотограмметричних мережах.  

Тема 2. Дистанційне зондування. [4] стор. 189-211, 256-296, 317-358. 

Задачі дистанційного зондування і класифікація його методів. Види зйомок 

і прилади для одержання зображення об'єктів: фототеодоліти, аерофотокамери, 

сканери, радіолокатори. Фотографічна зйомка з космосу. Методи обробки фото-

зйомки. Класифікація пристроїв для стереообробки знімків. Будівля аналітично-

го фотограмметричного  пристрою. Згущення геодезичної мережі аналітичною 

фототріангуляцією. Цифрова обробка зображення. Представлення зображення в 

ЕОМ. Пристрої для сканування зображення. Теорія зчитування і відновлення зо-

браження. Трансформування цифрового зображення. Геометричне коректування. 

Об'єднання фрагментів зображення.  Дешифрування зображення: задачі, методи і 

види дешифрування. Цифрові методи дешифрування зображень. Застосування 

методів дистанційного зондування при рішенні задач землевпорядних вишуку-

вань, топографії, техніки і промисловості, гірській промисловості. Технології 

створення і відновлення карт. Методи тематичного картографування і рішення 

інженерних задач. 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Дорожинський О JL, Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. - Львів: Видавни-

цтво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - 332 с. 



2. Могильный С.Г., Беликов И.Л. и др. Фотограмметрия. Киев: Вища школа. 

1985.-278 с. 

3. Бобир Н.Я., Лобанов А.Н., Федорук Г.Д. Фотограмметрия. М.:Недра. 1974-

471 с. 

4. Дробышев Ф.В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии. Недра, 1973 

5. Назаров А.С. Фотограмметрия: учебное пособие для стулентов вызов// Тет-

раСистемс, 2006 – 368 с. 

Розділ 7. Супутникова геодезія 

Тема 1. Основи електронної далекометрії. [1,2]. 

Системи координат і часу, що використовуються в супутникових вимірах. 

Прямокутні, сферичні і геодезичні системи координат. Зв'язок між системами 

прямокутних координат. Системи координат, що використовуються в супутни-

ковій геодезії. Методи перетворення координатних систем, характерні для супу-

тникової технології. Системи виміру часу. Методи рішення навігаційних задач. 

Поширення сигналів. Елементарні основи поширення хвиль. Тропосферна ре-

фракція. Вплив іоносфери. Принципи виміру довжин ліній, що використовують-

ся в супутниковій геодезії. 

Тема 2. Радіонавігаційні виміри. [4]. 

Загальна структура супутникової радіонавігаційної системи. Специфіка 

проведення псевдодалекомірних і фазових вимірів. Принципи рішення неодно-

значностей при фазових GPS вимірах. Класифікація джерел помилок, характер-

них для супутникових вимірів. Проектування, організація і попередня обробка 

супутникових вимірів. Остаточна обробка супутникових вимірів. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Глобальная спутниковая радионавигационная система. – М., ИПРЖР, 1998. – 

400 с. 

2.  Ю.А. Соловьев  Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-Трендз, 2000. -

270 с. 

3. Меллер И. Введение в спутниковую геодезию. - М., 1967. – 368 с. 

4. Спутниковые и традиционные геодезические измерения / В.Н. Баландин, М.Я. 

Брынь, В.Ф. Хабаров, А. В. Юськевич. - Санкт-Петербург ФГУП «Аэрогеоде-

зия», 2003. – 112 с. 

 

Розділ 8. Картографія 
 

Тема 1. Загальна теорія картографічних проекцій. [1] стор. 11-33. 

Картографічна сітка. Масштаб довжин. Індикатриса спотворень (Тіссо). 

Види спотворень і міри спотворень 

Тема 2. Види класифікацій картографічних проекцій. [1] стор. 48-60. 

Класифікація картографічних проекцій по характеру спотворень. Порів-

няння спотворень рівнокутних, рівновеликих і рівнопроміжних проекцій. Кла-

сифікація картографічних проекцій по вигляду меридіанів і паралелей нормаль-



ної картографічної сітки. Класифікація по орієнтуванню щодо екватора земного 

еліпсоїда або кулі. 

Тема 3. Теорія окремих видів картографічних проекцій. [1] стор. 60-213. 

Характеристика окремих видів проекцій. Локсодромія і ортодромія і їх по-

будова на картографічних сітках проекцій. Розпізнавання картографічних проек-

цій. Вибір картографічних проекцій  

Тема 4. Методи збору картографічної інформації. [2] стор. 108-127. 

Сучасні польові методи отримання картографічної інформації. Дистанцій-

ні методи створення просторової інформації. Підготовка картографічної інфор-

мації до використання. 

Тема 5. Складання карт. [2] стор. 128-152. 

Класифікація географічних карт. Зміст загально-географічних карт. Умовні 

знаки і способи картографічного зображення. Легенда карти. Написи на картах. 

Транскрипція географічних назв. Методи складання карт. Складальницький ори-

гінал. Редагування і коректура. Оновлення карт. 

Перелік рекомендованої літератури 

5. Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Козакова З.Л. Математическая катрогра-

фия.-М.: Недра, 1986.-286с. 

6. Вахромеева Л.А. Картография.-М.:Недра, 1981.-224с. 

7. Салищев К.А. Картоведение.- М.:МГУ, 1982.-408с. 

 

Розділ 9. Земельне право 

 

Тема 1. Основні принципи земельного права. [1], стор. 262-424. 

Поняття та визначення земельного права. Земельні правовідношення в 

Україні. Склад земель України. Співвідношення земельного права з іншими га-

лузями права. Історична довідка по земельному праву. 

Тема 2. Загальна характеристика джерел права. [4], стор. 5-82. 

Конституція, закони та підзаконні акти, як джерела права. Земельний ко-

декс України 

Тема 3. Форми власності на Землю в Україні. [4], стор. 83-14. 

Поняття та загальна характеристика права державної та комунальної влас-

ності на землю. Суб’єкти та об’єкти права державної комунальної власності на 

землю. 

Тема 4. Поняття приватної власності на землю. [4], стор. 116-139. 

Суб’єкти права приватної власності. Передача землі у власність за плату. 

Спільна власність на землю. 

Тема 5.  Користування землею, види користування, цільове призначення 

земель України. [4], стор. 140-190.  

Умови надання землі у постійне користування. Оренда землі. Умови та 

строки оренди. Права та обов’язки землекористувачів. Встановлення та зміна ці-

льового призначення земель. 

Тема 6.  Передача земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод. 

[4], стор. 191-258. 

Продаж земельних ділянок. Набуття права власності на земельні ділянки 



на підставі інших цивільно-правових угод. 

Тема 7. Землеустрій, поняття, мета завдання, зміст, організація і порядок 

здійснення. [1], стор. 259-291. 

Призначення і завдання моніторингу земель. Державний земельний ка-

дастр. 

Тема 8. Містобудівне законодавство. [4], стор. 280-410. 

Правова основа містобудування. „Про основи містобудування”, „Про пла-

нування та забудову територій”. Містобудівна документація. Формування та 

державне регулювання ринків землі. 

Тема 9.  Визначення нормативно-правових актів земельних відносин в за-

даних умовах. [4], стор. 262-424. 

Ієрархія правових актів. Форма правових актів. Обґрунтування заданих 

дій. 

Тема 10. Організація використання земель заданої категорії. [1], стор. 

262-424. 

Категорії земель. Порядок їх використання. Їх правовий режим. 

Тема 11. Забезпечення прав володаря земельної ділянки. [6], стор. 137-176, 

205-235. 

Права власника земельної ділянки. Права користувача або орендаря. Ви-

конання сервітуту. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Закон України про охорону земель: За станом на 20 жовтня 2005 р. Вер-

ховна Рада України.- офіц. вид. – К: Парламент 2005, – 30 с.  

2. Законодавство України про надра: Збірник нормативних документів: у 

4-х т. – К., 1997.  

3. Земельна реформа на Україні: Збірник законодавчих та урядових актів. –

К: Україна, 1991.  

4. Земельне право України: Підручник/ За ред. М.В.Шульги; М-во освіти і 

науки України. – К: Юрінком інтер, 2004.- 368 с. 

5. Земельний кодекс України / За ред. В.І. Семчика. – 2-е вид. перероб.: І 

доп.-К: Юре, 2004. – 748 с. 

6. Семчик В.І., Кулініч П.Ф., Шульга М.В. Земельне право України.  Під-

руч. для студ. юрид. спец.вищ.навч.закл./В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шу-

льга. — К.: Вид. Дім «ІнЮре», 2008. — 600 с. 

 

Розділ 10. Основи землевпорядкування і кадастру 
 

Тема 1. Основи землевпорядкування. [1]. 

Об’єкт і предмет землеустрою. Мета і завдання землеустрою. Поняття зем-

леустрою. Зміст землеустрою. Історія і тенденції розвитку землевпорядних робіт. 

Організація та порядок здійснення землеустрою. Документація із землеустрою. 

Класифікація земельного фонду України. Структура органів управління земель-

ними ресурсами України. Організація землевпорядних робіт в розвинених краї-

нах Європи. 



Тема 2. Основи кадастру. [2]. 

Історичні підвалини поняття кадастру. Мета і завдання ведення державно-

го земельного кадастру. Кадастрове зонування. Кадастрові знімання. Кадастрова 

документація. Бонітування ґрунтів. Економічна оцінка земель. Грошова оцінка 

земельних ділянок. Державна реєстрація земельних ділянок. Облік кількості та 

якості земель. 

Література:  

Перелік рекомендованої літератури 

1. Третяк А.М. Теоретичні основи землеустрою. - К.: ІЗУ УААН, 2002. -152 с  

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

земельного кадастру . За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге видання, стереотипне. 

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

3. Перович І. Л., Сай В. М. Кадастр територій. Навчальний посібник. Львів: Ви-

давництво Львівської політехніки, 2012. - 264 с. 

4. Перович Л. М. Кадастр нерухомості: Монографія / Л. М. Перович, Л. Л. Пе-

рович, Ю. П. Губар. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 120 

с.  
 

Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 

кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
  

Форма 1: 

Кількість 

балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

6 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або відпо-

відь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

15 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент надав грамотні, правильні 

відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та символіки в не-

обхідній логічній послідовності, якісно виконав необхідні креслення та графіки, 

виявив тверді практичні навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних 

знань; використав та надав повного обґрунтування найбільш ефективним та раціо-

нальним методам пошуку розв’язку у повній відповідності до поставлених умов;  

12 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент надав правильні відповіді на 

поставлені запитання з використанням термінології та символіки в необхідній ло-

гічній послідовності, виконав необхідні креслення, графіки та пояснення, виявив 

тверді практичні навички; використав та надав обґрунтування найбільш ефектив-

ним та раціональним методам пошуку розв’язку у повній відповідності до постав-

лених умов; відповідь містить окремі нечіткості у відповідях, або суперечливі фо-

рмулювання, які не впливають на остаточний результат; 

 

 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно нада-

вати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та 



10 символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення несуттєвих недоліків або 

порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-

більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; незначні недоліки 

або помилки в розрахунках, що не впливають на остаточний результат; 

 

 

8 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент надавав правильні відповіді 

на більшість поставлених запитань, а також знань, придбаних раніше; допущення 

недоліків або порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; викори-

стання не найбільш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; при 

цьому мають місце поодинокі недоліки або помилки в розрахунках, що впливають 

на остаточний результат; 

 

6 

при відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання, 

при виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки, не на-

ведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати, не зроблені ви-

сновки за результатами розрахунків. 

4 поодинокі вибіркові знання стосовно питання надані без чіткої логічної послідов-

ності. 

2 зроблена спроба відповіді на питання, яка містить окремі відомості з дисциплін, 

що відносяться до завдання, але не розкриває нього навіть частково 

0 відповідь  відсутня 

 

Форма 3: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

20 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, чітко і 

ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використан-

ням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а також відомо-

стей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; тверді практичні навички з тво-

рчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та надання пов-

ного обґрунтування найбільш ефективних та раціональних методів пошуку 

розв’язку; уміння використовувати набуті знання і навички в нестандартних ситуа-

ціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень знань; 

18 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння логічно, чітко 

і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з викорис-

танням термінології та символіки в необхідній логічній послідовності, а також ві-

домостей з інших дисциплін; тверді практичні навички з творчим застосуванням 

отриманих теоретичних знань; використав та надав обґрунтування найбільш ефек-

тивним та раціональним методів пошуку розв’язку; якісно виконав необхідні крес-

лення та графіки, навів необхідні пояснення. 

16 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент надав правильні відповіді на 

поставлені запитання з використанням термінології та символіки в необхідній ло-

гічній послідовності, виконав необхідні креслення, графіки та пояснення, виявив 

тверді практичні навички; використав та надав обґрунтування методам пошуку 

розв’язку у повній відповідності до поставлених умов; відповідь містить окремі 

нечіткості у відповідях, або суперечливі формулювання, які не впливають на оста-

точний результат; 

14 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння чітко і ясно 

надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 

термінології та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні 

навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних знань; використання та 

надання обґрунтування щодо методів пошуку розв’язку, які в цілому дають прийн-

ятні результати; 

 

 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння чітко і ясно 

надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 



12 термінології та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні 

навички з застосуванням отриманих теоретичних знань; використання методів по-

шуку розв’язку, які задовольняють заданим умовам; неточності, які мають місце не 

порушують послідовності вирішення та не виходять за межи матеріалу для самос-

тійного вивчення питання; 

10 

виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння надавати гра-

мотні, правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології 

та символіки в необхідній логічній послідовності; тверді практичні навички з за-

стосуванням отриманих теоретичних знань; допущення несуттєвих недоліків або 

порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-

більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку;  

8 виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно нада-

вати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням термінології та 

символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення несуттєвих недоліків або 

порушення послідовності викладів у відповіді на запитання; використання не най-

більш ефективних та раціональних методів пошуку розв’язку; мають місце недолі-

ки або помилки в розрахунках; 

6 виставляється, якщо при відповіді на питання студент надавав правильні відповіді 

на більшість поставлених запитань з використанням термінології та символіки, а 

також знань, придбаних раніше; допущення недоліків або порушення послідовнос-

ті викладів у відповіді на запитання; використання не найбільш ефективних та ра-

ціональних методів пошуку розв’язку; при цьому мають місце поодинокі недоліки 

або помилки в розрахунках, що суттєво впливають на остаточний результат; 

4 при відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання, 

при виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та грубі помилки, не на-

ведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати, не зроблені ви-

сновки за результатами розрахунків. 

2 зроблена спроба відповіді на питання, яка містить окремі відомості з дисциплін, 

що відносяться до завдання, але не розкриває нього навіть частково 

0 відповідь  відсутня 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності 

від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90-100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно   
 

 

 

 

 

         


