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Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Геодезія», «Топографія», «Математична обробка геодезичних вимірів», 

«Фотограмметрія та дистанційне зондування», «ГІС і бази даних» та 

багато інших. 

Що буде вивчатися Картографічне забезпечення в землеустрої є ознайомлення майбутніх 

спеціалістів-землевпорядників зі способами вивчення в деталях твердої 

поверхні Землі та можливості її відображення на картах та топопланах, 

набуття навичок використання методів складання та використання 

різноманітної картографічної продукції. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати:  

- про сучасний стан і перспективи розвитку картографії як науки, так і 

галузі практичної діяльності; 

-  про основні види картографічних творів, методи їх створення;  

- основи створення картографічних зображень та використання 

картографічних творів, тобто моделей земних об'єктів чи процесів;  

- правила проектування системи умовних знаків на картах;  

- принципи вибору і побудови математичної основи карти.  

вміти:  

- читати та користуватися різними географічними картами;  

- виконувати картометричні визначення на картах;  

- обчислювати і будувати елементи математичної основи карти;  

- використовувати методи картографічної генералізації при створенні 

топографічних карт;  

- оформлювати відповідну графічну (у вигляді планів та карт) та 

пояснювальну документацію, будувати карти за допомогою ПЕОМ;  

- використовувати карти для систематизації територіальної інформації 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 2. Знати теоретичні основи геодезії, топографічного і 

тематичного картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, 

земельного кадастру 

ПРН 5. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії 

і землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до 

поставленого проектного або виробничого завдання 

ПРН 6. Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань 

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, землевпорядну і кадастрову 

документації, складати карти і готувати кадастрові  дані із 

застосуванням сучасних технологій 

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 10. Знати і розуміти стандарти організації та  документування 

геопросторових даних, принципи просторового моделювання явищ, 

наукові методи вивчення території, інформаційного забезпечення 



управлінських  процесів, кадастрових систем 

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 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до аналізу і синтезу, навички управління інформацією: 

здатність здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з 

різних джерел у сфері геодезії, землеустрою, та інтегрувати їх з уже 

наявними 

ЗК 2. Розв’язання проблем: здатність зрозуміти і розв’язати проблеми 

та задачі у галузі землеустрою і кадастру зберігаючи при цьому 

критичне відношення до усталених наукових концепцій 

ЗК 3. Розроблення та управління проектами: змога проектувати та 

виконувати дослідницькі проекти, оцінювати та репрезентувати 

результати наукових досліджень 

природоохоронного характеру та інших чинників 

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 

СК 1. Предметно-наукова: оперувати базовими знаннями з геодезії та 

землеустрою щодо теоретичних основ геодезії, топографічного і 

тематичного картографування, землеустрою, оцінювання нерухомості 

і земельного кадастру 

СК 3. Технологічна: розуміння і професійне використання передових 

технологій і новітніх методів проведення геодезичних та кадастрових 

робіт 

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 5. Методологічна: використовувати методи і технології 

землевпорядного проектування, територіального та господарського 

землеустрою, планування використання та охорони земель, 

кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 


