
Дисципліна Землевпорядна  експертиза 

Рівень ВО «Магістр» 

Курс 2 

Обсяг 4 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Землевпорядне проектування», «Автоматизована система державного 

кадастру», «Кадастрові системи», «Оцінка об’єктів нерухомості», 

«Земельне право» та багато інших. 

Що буде вивчатися Землевпорядна  експертиза є комплексом заходів, які передбачають 

вирішення різноманітних задач, формування знань та володіння 

нормативно-правовими актами  стосовно відповідного вивчення, аналізу 

та оцінки землевпорядної документації щодо відповідності вимогам 

законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам, а також 

підготовка обґрунтованих висновків для об’єктів державної експертизи. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати:  

- методику та порядок здійснення грошової оцінки земельних 

ділянок та іншої нерухомості 

- земельне та природо водоохоронне законодавство; 

- порядок і організація землевпорядних проектних робіт; 

- способи і прийоми створення планово-картографічної основи для 

складання проектів землеустрою; 

вміти:  

- виконувати роботи по юридичному оформленню документів на право 

володіння і користування землею; 

- користуватися сучасними засобами використання обчислювальної 

комп’ютерної техніки; 

- працювати з основною та додатковою нормативно-правовою базою 

при проектуванні даних об’єктів. 
Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Використовувати усно і письмово технічну українську мову та 

вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з 

геодезії та землеустрою 

ПРН 2. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення 

карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, 

оцінювання нерухомості і земельного кадастру 

ПРН 3. Знати нормативно-правові засади 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 5. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і 

землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до 

поставленого проектного або виробничого завдання 

ПРН 7. Використовувати методи і технології землевпорядного 

проектування, територіального та господарського землеустрою, 

планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та 

ведення державного земельного кадастру 

ПРН 8. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової 

документації та документації з оцінки земель, складати карти і готувати 

кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії 

ПРН 9. Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних 

і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 



комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних 

ПРН 11. Володіти методами землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов 

соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природоохоронного характеру та інших чинників 

ПРН 12. Володіти методами організації топографо-геодезичного і 

землевпорядного виробництва від польових вимірювань до 

менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної продукції 

на основі використання знань з основ законодавства і управління 

виробництвом 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3. Розроблення та управління проектами: змога проектувати та 

виконувати дослідницькі проекти, оцінювати та репрезентувати 

результати наукових досліджень 

ЗК 6. Практичне застосування отриманих знань: здатність 

застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички 

для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору технічних 

засобів для їх виконання, вміння адаптуватися в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом 

ЗК 7. Турбота про якість та етичні зобов’язання: знання стандартів, 

необхідних для професійної діяльності, відповідальність за якість 

виконуваної роботи, включаючи дотримання інтелектуальної 

доброчесності, а також професійних кодексів поведінки 

СК 2. Нормативно-правова: знання основних нормативно-правових 

актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, 

інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в 

професійній діяльності 

СК 4. Збір і обробка вихідних даних: використовувати методи 

збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і 

класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого 

завдання 

СК 6. Застосування знань на практиці: вміти розробляти проекти 

землеустрою, землевпорядну і кадастрову документації, складати 

карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії 

СК 7. Територіально-управлінська: володіти методами 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки  умов 

соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природоохоронного характеру та інших чинників 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 


