
Дисципліна Методи оцінювання земельних ресурсів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна «Методи оцінювання земельних 

ресурсів» є вибірковою при підготовці фахівців спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня Бакалавр. 

Мета дисципліни ознайомити студентів та закріпити знання з 

засад проведення оцінки земель, професійної оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель в Україні що направлене н  

регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, 

забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту 

законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у 

питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення 

оподаткування та ринку земель. 

Що буде вивчатися У процесі викладання навчальної дисципліни основна 

увага приділяється оволодінню студентами загальними та 

професійними компетентностями. Здатністю застосовувати 

знання в практичних ситуаціях. Здатність показувати знання і 

розуміти основні теорії, методи, принципи, методики в галузі 

оціночних робіт при землеустрої. Вміння використовувати 

теорії, принципи та технічні підходи на практиці. - вивчення 

понять, принципів, методів оцінки земель. 

Головним завданням є навчити студента застосовувати 

економічний метод оцінки; 

- опрацювати принципи бонітування грунтів. 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Методи оцінювання земельних 

ресурсів»» забезпечує формування теоретичних знань та 

практичних навичок в галузі ландшафтознавства. Головним 

завданням навчальної дисципліни є формування знань щодо 

головного поняття – земельні ресурси, методів оцінювання 

земельних ресурсів студент повинен знати теоретичні основи 

оціночних робіт які проводяться у галузі землеустрою. 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні 

навчальної дисципліни є: 

- Використовувати усно і письмово технічну українську мову та 

вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі 

фахівців з геодезії та землеустрою 

- 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 

- 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 

- 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 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

-Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії та 

землеустрою. 

-Здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – 

фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, 

економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та 

технічні підходи. 

-Здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі геодезії та 

землеустрою. 

-Здатність проводити польові, дистанційні і камеральні 

дослідження в галузі геодезії та землеустрою. 

-Здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та 

аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних 

умовах. 

-Здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та 

оформлювати результати польових, камеральних та 

дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої. 

-Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  

навчально-методичні посібники, електронні підручники і 

посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 

 

 


