
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Землевпорядне проєктування 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Заболотня Тамара Миколаївна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
48  тижнів протягом 5,6,7-го семестрів 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 10,0 кредитів ЄКТС, 

300 годин, з яких 192 години становить контактна робота з 

викладачем (80 годин  лекцій, 84 години практичних занять, 8 

годин семінарських занять, 20 годин курсовий  проєкт), 

108 годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки за 

спеціальністю 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вступ до спеціальності (зі змістовим 

модулем: історія земельних відносин)», «Геодезія»,  «Основи 

ґрунтознавства та геології», «Топографічне та землевпорядне 

креслення» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Фотограмметрія (зі змістовим 

модулем: дистанційне зондування Землі)»,»Організація 

землевпорядних робіт», «Основи сільськогосподарського 

виробництва», «Ландшафтознавство в землеустрої» 

«Комп'ютеризація землевпорядного виробництва», «Геодезичні 

роботи при землеустрої», «Земельний кадастр», «Земельне 

право» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань з основ  

землевпорядного проєктування та навичок їх практичного застосування у розробленні 

землевпорядної документації і проєктів, організації і проведенні землевпорядних робіт  для 

розв’язання різноманітних задач землеустрою.  

 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЄКТУВАННЯ  

Тема 1. Вступ 

Основні напрями економічного та соціального розвитку України. Значення раціонального 

використання земель та екологобезпечної системи землекористування. Стан 

землекористування України. Склад земель та форми власності на землю. Роль землеустрою 

щодо територіальної організації виробництва і раціонального використання земель. 

Землевпорядне проєктування, як навчальна дисципліна, її зв'язок з іншими навчальними 

дисциплінами. 

Тема 2. Методологічні основи землевпорядного проектування 

Поняття і сутність землевпорядного проєктування. Мета і функції землевпорядного 

проєктування. Об’єкти і напрями проєктування землекористувань. Принципи землевпорядного 

проєктування. Предмет землевпорядного проєктування.  

Тема 3. Методика і технологія землевпорядного проєктування 

Загальнодержавні та регіональні програми використання і охорони земель. Стадійність у 

землевпорядному проєктуванні. Класифікація документації із землеустрою. Види проєктів 

землеустрою. Основні технології землевпорядного проєктування. 

Змістовий модуль 2.  

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

Тема 4. Зміст, завдання та принципи територіального землеустрою 

Поняття про територіальний землеустрій. Завдання і мета складання схем землеустрою. 

Основні вимоги до складання схем землеустрою. Основні вимоги до складання проєктів 

установлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень. 

Тема 5. Відведення земель для сільськогосподарських підприємств, організацій, установ 

і громадян у власність і користування  

Методика складання проєктів формування (змін) меж територій сільських, селищних і міських 

рад. Формування землеволодінь і землекористувань з різними формами господарювання на 

основі приватної власності на землю і оренди земельних і майнових паїв. Методологічні 

основи розроблення проєктів упорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

сільськогосподарських підприємств та створення нових. Вимоги до земельних масивів для 

організації нових землекористувань і землеволодінь. Особливості проєктів відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського та фермерського господарств, 

садівницьких товариств, городництва та сінокосу і випасання худоби. 

Тема 6. Впорядкування землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських 

підприємств 

Поняття удосконалення землеволодінь і землекористувань. Зміст проєкту і способи усунення 

недоліків землеволодінь і землекористувань. Розгляд і затвердження проєкту. Виготовлення і 

затвердження проєктної документації. Еколого-економічне обґрунтування розробки проєктів 

впорядкування землекористувань і землеволодінь. Розгляд, аналіз проєкту формування межі 

землекористування, землеволодіння та оформлення проєктної документації з відведення 

земель. Формування обмежень та земельних сервітутів. 

Тема 7. Формування землеволодінь і землекористувань несільськогосподарського 

призначення  

Умови відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб. Порядок вибору 

земельних ділянок для розміщення об’єктів землеустрою. Розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб. Землі 

несільськогосподарського призначення. Об'єкти землеустрою для не сільськогосподарських 

потреб. Особливості утворення водойм. Розгляд проєктів щодо відведення земельних ділянок 

для несільськогосподарських потреб. Методика формування земельних ділянок на підставі 

цивільно-правових угод. 

 



 

Змістовий модуль 3.  

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 

Тема 8. Поняття, завдання і зміст внутрішньогосподарського землеустрою. Складові 

частини і елементи проєкту 

Поняття внутрішньогосподарського землеустрою. Завдання і вимоги до проведення 

внутрішньогосподарського землеустрою. Складові частини і елементи проєкту. Послідовність 

робіт щодо складання та обґрунтування проєкту. Методика проєктування. Зв'язок з перед 

проєктними розробками. Проєктні варіанти, їх порівняння і аналіз. 

Тема 9. Підготовчі і обстежувальні роботи при внутрішньогосподарському землеустрої 

Камеральна землевпорядна підготовка. Зміст і оцінювання існуючих проєктів. Польові 

підготовчі роботи. Польове уточнення меж угідь та землекористувань. Вирахування площ, 

складання контурної експлікації та експлікації земель за угіддями. Поняття і зміст завдання 

для розробки проєкту. Зміст матеріалів, оформлення польових підготовчих робіт і 

землевпорядного обстеження. Оцінка агроекологічного стану території. Виготовлення 

планової основи для складання проєкту внутрішньогосподарського землеустрою. Побудова 

координатної сітки і нанесення координат меж землекористування. Нанесення координат межі 

землекористування. Нанесення результатів польового обстеження на креслення. Нанесення 

контурів угідь. Оформлення планової основи. Вирахування загальної площі 

землекористування аналітичним способом. Обчислення загальної площі землекористування 

аналітичним способом. Склад поконтурної відомості. Обчислення площ секцій 

землекористування планіметром та їх ув’язка. Оцінка точності вирахування площ контурів 

землекористування. Обчислення площ контурів угідь механічним способом та їх ув’язка. 

Класифікація земель за придатністю для вирощування культур. Складання поконтурної 

відомості. Складання та затвердження завдання для розробки проєкту. Складання експлікації 

земель за угіддями і землекористувачами. 

Тема 10. Організація виробничих підрозділів і розміщення господарських центрів 

Зміст і завдання проєктування. Поняття про виробничі підрозділи, господарські і виробничі 

центри. Задачі, зміст та загально методичні питання розміщення виробничих підрозділів і 

господарських центрів. Кількість і розміри виробничих підрозділів. Поняття організаційно-

виробничої структури аграрного підприємства. 

Тема 11. Планування використання земель у населених пунктах 

Основні принципи і зміст схеми планування і забудови населених пунктів. Зонування 

території. Порядок складання схеми планування і забудови сільських населених пунктів. Вибір 

місця для житлової зони, виробничої зони. Методика та вимоги до розміщення основних 

елементів забудови сільських населених пунктів. Планування виробничої зони. Заходи щодо 

охорони природи і захисту оточуючого середовища. 

Тема 12. Розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд і об’єктів 

Завдання і зміст шляхів і об’єктів інженерного оснащення території. Види об’єктів інженерної 

інфраструктури. Основні вимоги до їх розміщення. Методика складання проєкту розміщення 

шляхів.  

Тема 13. Організація вгідь і системи сівозмін 

Поняття про земельні угіддя. Основні вимоги до організації угідь. Трансформація угідь. Типи 

і види сівозмін. Встановлення складу і співвідношення сільськогосподарських угідь. 

Проєктування системи сівозмін. Організація кормових сівозмін. Методика обґрунтування 

проєкту організації угідь і сівозмін. Організація спеціальних сівозмін. Організація польових 

сівозмін. Проєктування поза сівозмінних ділянок. Економічне обґрунтування системи сівозмін 

та поза сівозмінних ділянок. Мета проведення трансформації. Складання плану трансформації 

угідь. Складання проєктної експлікації земель. Проєктування природоохоронних заходів. 

Уточнення показників перспективного плану розвитку тваринництва і рослинництва. 

Розрахунок «зеленого конвеєру». Уточнення структури посівних площ в господарстві. 

Визначення посівних площ кормових культур. Проєктування сівозмін. Проєктування кормових 

сівозмін.  



 

Тема 14. Впорядкування території сівозмін 

Зміст і завдання впорядкування території сівозмін. Розміщення полів сівозмін і робочих 

ділянок. Вимоги до проєктування полів. Проєктування полів з урахуванням рельєфу. 

Проєктування полів з врахуванням грунтів. Довжина, ширина і форма поля. Рівновеликість 

полів. Розміщення полезахисних лісосмуг. Вимоги до проєктування лісосмуг. Організація 

польового водопостачання. Вимоги до проєктування водних джерел. Розміщення польових 

шляхів. Вимоги проєктування польових шляхів. Види польових станів. Вимоги до 

проєктування польових станів. Розміщення полів в сівозмінах. Розрахунок умовних розмірів 

полів сівозмін. Проєктування полів сівозмін. Визначення робочих ухилів полів сівозмін. 

Розміщення захисних лісосмуг. Розміщення польових шляхів. Розміщення польових станів. 

Проєктування комплексу протиерозійних заходів. Економічне обґрунтування   проєкту устрою 

території сівозмін. 

Тема 15. Впорядкування території природних кормових угідь 

Зміст і завдання впорядкування території кормових угідь. Впорядкування території природних 

пасовищ. Проєктування пасовищезмін та закріплення їх за фермами. Розміщення гуртових та 

отарних ділянок. Проєктування загонів чергового випасання, скотопрогонів, літніх таборів, 

джерел водопостачання. Впорядкування території культурних пасовищ. Впорядкування 

територій сіножатей. Зміст впорядкування території сіножатей. Проєктування сінокосозмін, 

розміщення сінокосозмінних ділянок. Проєктування шляхів, водних джерел на сінокосозмінах. 

Розробка схеми пасовищезміни. Поняття господарської цінності кормових угідь. Визначення 

площі гуртових ділянок. Проєктування і розміщення гуртових ділянок. Склад категорій і 

класифікація земель придатних під кормові угіддя. Проєктування і розміщення загонів. 

Проєктування скотопрогонів.  

Тема 16. Впорядкування території багаторічних плодових насаджень 

Завдання і зміст впорядкування території садів. Розміщення порід і сортів. Проєктування 

кварталів, господарських дворів, доріг, захисних лісонасаджень, водних джерел. 

Впорядкування території виноградників. Розміщення порід і сортів. Проєктування рядів, 

кварталів, кліток, бригадних станів, дорожньої мережі, захисних лісонасаджень. 

Впорядкування території ягідників. Підбір і розміщення ягідних культур. Впорядкування 

території полуничних сівозмін. Проєктування розміщення порід і сортів багаторічних 

насаджень. Фактори розміщення порід дерев у садах. Проєктування розміщення кварталів. 

Класифікація садових доріг. Проєктування господарських дворів, доріг, захисних 

лісонасаджень, водних джерел. 

Тема 17. Особливості землеустрою новостворених сільськогосподарських підприємств 

при різних формах власності 

Особливості землеустрою землекористувань селянських і фермерських господарств. 

Створення та діяльність фермерських господарств. Право на створення фермерського 

господарства та умови надання земельних ділянок. Порядок надання земельних ділянок для 

ведення фермерського господарства. Місце фермерського господарства в 

народногосподарському комплексі. Розміщення садиби, дорожньої мережі, іншої інженерної 

інфраструктури. Організація угідь, упорядкування території ріллі, кормових угідь. Реєстрація 

фермерського господарства. Плата фермерського господарства за землю. Складання схеми 

облаштування території та внутрішньогосподарського землеустрою фермерського 

господарства. Відповідальність фермерського господарства.  

Тема 18. Комплексне обґрунтування проектів внутрігосподарського землеустрою 

Види і принципи оцінки ефективності землеустрою. Методологія побудови системи 

показників оцінки. Критерії та показники оцінки ефективності землеустрою. Суть екологічної, 

економічної і соціальної ефективності землеустрою. Узагальнені показники оцінки 

ефективності проекту. Розрахунок техніко-економічних показників проєкту. Розрахунок 

витрат і терміну окупності капітальних вкладень згідно проєкту.  

Тема 19. Технічне проєктування 

Значення технічного проектування. Об’єкти проєктування.  Сутність проєктування. Способи 

технічного проєктування і умови їх застосування. Вимоги до точності вирахування площ і 



 

розміщення меж ділянок. Проєктування ділянок графічним, аналітичним та механічним 

способом. Особливості проєктування полів в умовах дрібної контурності. Проєктування 

ділянок заданої площі графічним способом. Способи поділу ділянки на рівні частини. 

Проєктування ділянок заданої площі графомеханічним способом. Способи поділу ділянки на 

три рівні частини. Підготовка геодезичних даних для аналітичного проектування. 

Проєктування ділянок заданої площі аналітичним способом. Складання проєктної експлікації 

земель. 

Тема 20. Оформлення, розгляд і затвердження проєкту 

Зміст документації. Оформлення графічних матеріалів. Оформлення текстової частини 

проєкту. Затвердження проєкту. Перенесення проєкту в натуру (на місцевість). Оформлення 

матеріалів, виготовлення їх для видачі землевласникам і землекористувачам. Оформлення 

матеріалів, виготовлення їх для видачі землевласникам і землекористувачам. Розгляд 

юридичної документації з розгляду та затвердження проєкту внутрішньогосподарського 

землеустрою. Оформлення графічних матеріалів та пояснювальної записки. Здача та 

зберігання землевпорядної та технічної документації. 

Тема 21. Геодезична техніка перенесення проєкту землеустрою в натуру 

Суть перенесення проєктів в натуру. Методи перенесення проєкту в натуру. Способи 

перенесення проєкту в натуру і умови їх застосування. Етапи перенесення проєкту в натуру. 

Складання розбивочного креслення для перенесення проєкту в натуру. Техніка перенесення 

проєкту в натуру різними способами. Закріплення проєкту в натурі межовими знаками. 

Точність площ ділянок перенесених в натуру. Підготовка геодезичних даних для перенесення 

проєкту в натуру мірною стрічкою. Склад робочого креслення по перенесенню проєкту в 

натуру. Складання розбивочного креслення для перенесення проєкту в натуру мірною 

стрічкою. Переваги перенесення проєкту в натуру мірною стрічкою. Підготовка геодезичних 

даних для перенесення проєкту в натуру теодолітом і мірною стрічкою. Переваги перенесення 

проєкту в натуру теодолітом і мірною стрічкою. Складання розбивочного креслення для 

перенесення проєкту в натуру теодолітом і мірною стрічкою. Підготовка геодезичних даних 

для перенесення проєкту в натуру мензулою. Складання розбивочного креслення для 

перенесення проєкту в натуру мензулою. Порядок оформлення розбивочного креслення для 

перенесення проєкту в натуру різними способами. 

Тема 22. Здійснення проєкту внутрішньогосподарського землеустрою. Авторський  

нагляд 

Зміст робіт  щодо здійснення проєктів землеустрою. План здійснення проєкту. Авторський 

нагляд, його зміст і методика проведення.  

Змістовий модуль 4.   

РОЗРОБКА ПРОЄКТІВ  ЗОКРЕМЛЕНОГО  ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Тема 23. Зміст і значення робочого проєктування в землеустрої 

Зміст та значення робочого проєктування. Суть та завдання робочого проєктування. Види та 

класифікація робочих проєктів. Структурні частини та елементи. Підготовчі роботи. 

Проведення обстежень та вишукувань. Методика складання та обґрунтування робочих 

проєктів, етапи проєктування.  

Тема 24. Види та методи розробки робочих проєктів 

Види робочих проєктів. Збір та вивчення вихідних матеріалів. Польове обстеження земельних 

масивів. Розробка та затвердження завдання на проєктування. Підготовка планово-

картографічного матеріалу. Складання проектно-кошторисної документації та затвердження її. 

Процес робочого проєктування. Розгляд та затвердження проєкту.  

Змістовий модуль 5.  

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (ІНДИВІДУАЛЬНЕ ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ) 

Навчально-наукова робота з елементами дослідження, що виконується студентом протягом 7 

семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання 

та їх застосування у галузі землевпорядкування. 

 



 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати склад земель та значення раціонального використання земель .Розрізняти 

суть, мету та задачі і значення предмету. Пояснювати роль землеустрою щодо 

територіальної організації виробництва і раціонального використання земель. 

Описувати землевпорядне проєктування, як навчальна дисципліна, її зв'язок з 

іншими навчальними дисциплінами. Знати поняття і сутність землевпорядного 

проєктування. Визначати основні принципи землевпорядного проектування. 

Описувати місце землевпорядного проектування у системі землеустрою України. 

Приводити теоретичні, методологічні основи та технологію землевпорядного 

проєктування. Знати стадійність у землевпорядному проєктуванні, класифікацію 

документації із землеустрою та види проєктів землеустрою.  

РН2. Знати поняття про територіальний землеустрій. Описувати завдання,  мету  

складання схем землеустрою та основні вимоги до складання схем землеустрою. 

Приводити основні вимоги до складання проєктів установлення і зміни меж 

адміністративно-територіальних утворень. Знати методику складання проектів 

формування (змін) меж територій сільських, селищних і міських рад. Описувати 

поняття удосконалення землеволодінь і землекористувань. Знати зміст проєкту і 

способи усунення недоліків землеволодінь і землекористувань. Проводити розгляд, 

аналіз проєкту формування межі землекористування, землеволодіння та 

оформлення проєктної документації з відведення земель. Приводити умови 

відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб. Описувати 

порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів землеустрою. Знати 

порядок розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для несільськогосподарських потреб. 

РН 3. Знати поняття внутрішньогосподарського землеустрою. Описувати завдання і 

вимоги до проведення внутрішньогосподарського землеустрою, складові частини і 

елементи проєкту. Уміти визначати послідовність робіт щодо складання та 

обґрунтування проєкту. Знати порядок проведення підготовчих і обстежувальних 

робіт  при внутрішньогосподарському землеустрої. Визначати зміст і завдання 

проєктування при організація виробничих підрозділів і розміщення господарських 

центрів. Описувати основні принципи і зміст  схеми планування і забудови 

населених пунктів. Приводити завдання і зміст розміщення 

внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд. Знати основні вимоги до 

організації угідь. 

РН 4. Описувати зміст і завдання впорядкування території сівозмін. Проєктувати 

елементи влаштування території  сільськогосподарських угідь. Розробляти систему 

сівозмін у господарствах. Приводити зміст і завдання впорядкування території 

кормових угідь. Знати завдання і зміст впорядкування території садів і 

виноградників. Приводити особливості землеустрою новостворених 

сільськогосподарських підприємств. Знати види і принципи оцінки ефективності 

землеустрою. 

РН 5.  Визначати значення і сутність  технічного проєктування. Знати  способи технічного 

проєктування і умови їх застосування. Приводити зміст  проєктування ділянок 

графічним, аналітичним та механічним способом. Знати основні вимоги до 

оформлення, розгляду і затвердження проєкту. 

РН 6. Приводити суть і методи  перенесення проєктів в натуру. Знати методи і способи 

перенесення проєкту в натуру і умови їх застосування. Визначати етапи 



 

перенесення проєкту в натуру. Знати порядок складання розбивочного креслення  і 

техніку перенесення проєкту в натуру різними способами. Знати зміст робіт  щодо 

здійснення проєктів землеустрою. Приводити план здійснення проєкту та 

авторський нагляд , його зміст і методику проведення. 

РН 7. Знати зміст і значення робочого проєктування в землеустрої. Описувати суть та 

завдання робочого проєктування.  Приводити види та класифікація  робочих 

проєктів. Знати методику складання та обґрунтування робочих проєктів, етапи 

проєктування. Вміти складати акт вибору земельної ділянки. Знати порядок 

проведення підготовчих робіт, проведення обстежень та вишукувань. Приводити 

порядок проведення польового обстеження земельних масивів. Вміти проводити 

розробку та затвердження завдання на проєктування. Описувати порядок складання 

проєктно-кошторисної документації та  її затвердження . 

РН 8. Проводити та презентувати дослідження усно та письмово. Упорядковувати 

понятійно-категорійний апарат дослідження. Вільно оперувати термінами в межах 

досліджуваної проблеми. Характеризувати принципи системного підходу до 

дослідження. Здійснювати обробку теоретичних ідей і положень з метою 

закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх 

застосування у галузі землеустрою. Володіти  культурою усного, публічного 

виступу.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4. Володіти основними поняттями, професійною термінологією, ормами вираження, 

засадами та методами технічної діяльності. 

ПРН 7.  Володіти комп’ютером на рівні користувача землевпорядними та геодезичними 

програмами, здатність застосовувати інформаційні системи і технології для 

професійної діяльності. 

ПРН 8. Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього середовища, 

збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя, підтримувати та 

розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте життя в умовах 

впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

ПРН 10.  Знати та розуміти історію земельних відносин, вміти робити висновки з досвіду 

зарубіжних країн та України в сфері землекористування. 

ПРН 11. Застосовувати методи та прийоми просторового мислення для розв’язання 

спеціалізованих завдань, уміти виконувати креслення, елементи графіки, складати 

та оформляти планово картографічні матеріали на паперових та електронних 

носіях згідно стандартів. 

ПРН 12. Розуміти взаємний вплив природніх факторів та результатів діяльності людини 

на грунти, природні та сільськогосподарські ландшафти. 

ПРН 13. Використовувати основи геодезії для розв’язання спеціалізованих задач, обирати 

і застосовувати обладнання та інструменти для виконання топографо-геодезичних 

робіт, демонструвати вміння виконувати різні види топографо-геодезичних робіт 

з метою одержання планово-картографічного матеріалу, використовувати 

супутникові системи, автоматизовані способи зйомки. 



 

ПРН 14. Визначати площі земельних ділянок для цілей землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та промисловості, демонструвати вміння математичної 

обробки результатів польових вимірювань при визначенні площ та складанні 

експлікацій. 

ПРН 15. Розв’язувати різні задачі при перенесенні проєктів в натуру, прив’язки і 

дешифрування аерофотознімків, складати фотоплани та здійснювати комбіновану 

зйомку, використовувати планово-картографічні матеріали та демонструвати 

готовність вносити зміни до них 

ПРН 16. Володіти методами розробки всіх видів проєктів землеустрою та технічної 

документації, здійснення встановлення та відновлення меж земельних ділянок на 

місцевості.  

ПРН 17. Використовувати планово-картографічні матеріали та демонструвати готовність 

вносити зміни до них.  

ПРН 18. Дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, інженернотехнічних і 

техніко-економічних нормативних вимог у професійній діяльності.  

ПРН 19. Застосовувати знання з ландшафтно-екологічних підходів при проєктуванні 

сільськогосподарських ландшафтів  і питань  у галузі сільськогосподарського 

виробництва, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарських культур. 

ПРН 21. Знати види землевпорядних робіт, застосовувати методику техніко-економічного 

обґрунтування організації території землеволодінь і землекористувань, 

аналізувати закономірності організації землевпорядних робіт, систематизувати та 

опрацьовувати інформацію з питань землеустрою та земельних ресурсів, 

демонструвати навички планування землевпорядних робіт. 

ПРН 22. Використовувати спеціалізовані професійні комп’ютерні програми для 

оформлення проєктної документації, використовувати комп'ютерні технології при 

виконанні топографо-геодезичних робіт. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЄКТУВАННЯ 

Тема 1. Вступ 

Л 1. Основні напрями економічного та соціального розвитку  України. Значення 

раціонального використання земель та екологобезпечної системи землекористування. 

Стан землекористування України. Склад земель та форми власності на землю. Роль 

землеустрою щодо територіальної організації виробництва і раціонального 

використання земель. Землевпорядне проєктування, як навчальна дисципліна, її 

зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. 

Тема 2. Методологічні основи землевпорядного проєктування 

Л 2. Поняття і сутність землевпорядного проєктування. Мета і функції землевпорядного 

проєктування. Об’єкти і напрями проєктування землекористувань. 

Л 3.  Принципи землевпорядного проєктування. Предмет землевпорядного проєктування. 

 



 

Тема 3. Методика і технологія землевпорядного проєктування 

Л 4. Загальнодержавні та регіональні програми використання і охорони земель. 

Стадійність у землевпорядному проєктуванні. Класифікація документації із 

землеустрою. Види проєктів землеустрою. 

Змістовий модуль 2.  

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

Тема 4. Зміст, завдання та принципи територіального землеустрою 

Л 5. Поняття про територіальний землеустрій. Завдання і мета складання схем 

землеустрою. Основні вимоги до складання схем землеустрою. Основні вимоги до 

складання проєктів установлення і зміни меж адміністративно-територіальних 

утворень. 

Тема 5. Відведення земель для сільськогосподарських підприємств, організацій, установ 

і громадян у власність і користування 

Л 6. Методика складання проєктів формування (змін) меж територій  сільських, селищних 

і міських рад. Формування землеволодінь і землекористувань з різними формами 

господарювання на основі приватної власності на землю  і оренди земельних і 

майнових паїв.  

Л 7. Методологічні основи розроблення проєктів упорядкування існуючих землеволодінь 

і землекористувань сільськогосподарських підприємств та створення нових. 

Тема 6. Впорядкування землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських 

підприємств 

Л 8. Поняття удосконалення землеволодінь і землекористувань. Зміст проєкту і способи 

усунення недоліків землеволодінь і землекористувань.  

Л 9. Розгляд і затвердження проєкту. Виготовлення і затвердження проєктної 

документації. 

СЗ 1. Розгляд, аналіз проєкту формування межі землекористування, землеволодіння та 

оформлення проєктної документації з відведення земель. 

Тема 7. Формування землеволодінь і землекористувань несільськогосподарського 

призначення 

Л 10. Умови відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб. Порядок 

вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів землеустрою. Розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

несільськогосподарських потреб. 

СЗ 2. Розгляд проєктів щодо відведення земельних ділянок для несільськогосподарських 

потреб. 

Змістовий модуль 3.  

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 

Тема 8. Поняття, завдання і зміст внутрішньогосподарського землеустрою. Складові 

частини і елементи проєкту 



 

Л 11.  Поняття внутрішньогосподарського землеустрою. Завдання і вимоги до проведення 

внутрішньогосподарського землеустрою. Складові частини і елементи проєкту. 

Послідовність робіт щодо складання та обґрунтування проєкту. Методика 

проєктування. 

Тема 9. Підготовчі і обстежувальні роботи при внутрішньогосподарському землеустрої 

Л 12. Камеральна землевпорядна підготовка. Зміст і оцінювання існуючих проєктів. 

Польові підготовчі роботи. Польове уточнення меж угідь та землекористувань. 

Вирахування площ, складання контурної експлікації та експлікації земель за 

угіддями. Поняття і зміст завдання для розробки проєкту. 

ПЗ 1. Виготовлення планової основи для складання проєкту внутрішньогосподарського 

землеустрою. Побудова координатної сітки і нанесення координат меж 

землекористування. 

ПЗ 2. Нанесення координат межі землекористування. 

ПЗ 3. Нанесення контурів угідь. 

ПЗ 4. Оформлення планової основи. 

ПЗ 5. Обчислення загальної площі землекористування аналітичним способом. 

ПЗ 6. Обчислення  площ секцій землекористування планіметром та їх ув’язка. 

ПЗ 7. Обчислення площ контурів угідь механічним способом та їх ув’язка. 

ПЗ 8. Складання  поконтурної відомості. Складання експлікації земель за угіддями і 

землекористувачами. 

Тема 10. Організація виробничих підрозділів і розміщення господарських центрів 

Л 13. Зміст і завдання проєктування. Поняття про виробничі підрозділи, господарські  і 

виробничі центри. Задачі, зміст та загально методичні питання розміщення 

виробничих підрозділів і господарських центрів. Кількість і розміри виробничих 

підрозділів. 

Тема 11. Планування використання земель у населених пунктах 

Л 14. Основні принципи і зміст  схеми планування і забудови населених пунктів. Зонування 

території. Порядок складання схеми планування і забудови сільських населених 

пунктів. Вибір місця для житлової зони, виробничої зони. Методика та вимоги до 

розміщення основних елементів забудови сільських населених пунктів. Планування 

виробничої зони. 

Тема 12. Розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд і об’єктів 

Л 15. Завдання і зміст шляхів і об’єктів інженерного оснащення території. Види об’єктів 

інженерної інфраструктури. Основні вимоги до їх розміщення. Методика складання 

проєкту розміщення шляхів. 

Тема 13. Організація вгідь і системи сівозмін 

Л 16. Поняття про земельні угіддя. Основні вимоги до організації угідь. Трансформація 

угідь. Типи і види сівозмін. Встановлення складу і співвідношення 

сільськогосподарських угідь.  

Л 17. Проєктування системи сівозмін. Організація кормових сівозмін. 



 

Л 18. Організація спеціальних сівозмін. Організація польових сівозмін. Проектування поза 

сівозмінних ділянок. 

ПЗ 9. Складання плану трансформації угідь. 

ПЗ 10. Складання проєктної експлікації земель. 

ПЗ 11. Проєктування природоохоронних заходів. 

ПЗ 12. Уточнення показників перспективного плану розвитку тваринництва і рослинництва. 

ПЗ 13. Розрахунок «зеленого конвеєру». 

ПЗ 14. Уточнення структури посівних площ в господарстві. 

ПЗ 15. Визначення посівних площ кормових культур. 

ПЗ 16. Проєктування сівозмін. 

ПЗ 17. Проєктування кормових сівозмін. 

Тема 14. Впорядкування території сівозмін 

Л 19. Зміст і завдання впорядкування території сівозмін. Розміщення полів сівозмін і 

робочих ділянок. Вимоги до проєктування полів.  Проєктування полів з урахуванням 

рельєфу. Проєктування полів з врахуванням грунтів.  Довжина, ширина і форма поля.  

Л 20. Проєктування полів з врахуванням грунтів.  Довжина, ширина і форма поля. 

Рівновеликість полів. 

Л 21. Розміщення  полезахисних лісосмуг. Вимоги до проєктування лісосмуг.  

Л 22. Розміщення польових шляхів.Вимоги проєктування польових шляхів. 

ПЗ 18. Розміщення полів в сівозмінах. 

ПЗ 19. Проєктування полів сівозмін. 

ПЗ 20. Розміщення захисних лісосмуг. 

ПЗ 21. Розміщення польових шляхів. 

ПЗ 22. Розміщення польових станів. 

ПЗ 23. Проєктування комплексу протиерозійних заходів. 

ПЗ 24. Економічне обґрунтування   проєкту устрою території сівозмін. 

Тема 15. Впорядкування території природних кормових угідь 

Л 23. Зміст і завдання впорядкування території кормових угідь.Впорядкування території 

природних пасовищ. Проєктування пасовищезмін та закріплення їх за фермами. 

Розміщення гуртових та отарних ділянок. Проєктування загонів чергового випасання, 

скотопрогонів, літніх таборів, джерел водопостачання. 

Л 24. Впорядкування територій сіножатей. Зміст впорядкування території сіножатей. 

Проєктування сінокосозмін, розміщення сінокосозмінних ділянок. 

ПЗ 25. Розробка схеми пасовищезміни. 

ПЗ 26. Визначення площі гуртових ділянок. 



 

ПЗ 27. Проєктування і розміщення  гуртових ділянок. 

ПЗ 28. Проєктування  і розміщення загонів. 

ПЗ 29. Проєктування скотопрогонів. 

Тема 16. Впорядкування території багаторічних плодових насаджень 

Л 25. Завдання і зміст впорядкування території садів. Розміщення порід і сортів. 

Проєктування кварталів, господарських дворів, доріг, захисних лісонасаджень, 

водних джерел. 

Л 26. Впорядкування території виноградників. Розміщення порід і сортів. Проєктування 

рядів, кварталів, кліток,бригадних станів, дорожньої мережі, захисних лісонасаджень. 

Впорядкування території  ягідників.  Підбір і розміщення ягідних культур. 

ПЗ 30. Проєктування розміщення порід і сортів багаторічних насаджень. 

ПЗ 31. Проєктування розміщення кварталів. 

ПЗ 32. Проєктування господарських дворів, доріг, захисних лісонасаджень, водних джерел. 

Тема 17. Особливості землеустрою новостворених сільськогосподарських підприємств 

при різних формах власності 

Л 27. Особливості землеустрою землекористувань селянських і фермерських господарств. 

Створення та діяльність фермерських господарств. Право на створення фермерського 

господарства та умови надання земельних ділянок. Порядок надання земельних 

ділянок для ведення фермерського господарства.Розміщення садиби, дорожньої 

мережі, іншої інженерної інфраструктури. Організація угідь, упорядкування території 

ріллі, кормових угідь. 

ПЗ 33. Складання схеми облаштування території та внутрішньогосподарського землеустрою 

фермерського господарства. 

Тема 18. Комплексне обґрунтування проектів внутрігосподарського землеустрою 

Л 28. Види і принципи оцінки ефективності землеустрою. Методологія побудови системи 

показників оцінки. Критерії  та показники оцінки ефективності землеустрою. 

СЗ 3. Розрахунок техніко-економічних показників проєкту витрат і терміну окупності 

капітальних вкладень згідно проєкту. 

Тема 19. Технічне проєктування 

Л 29. Значення технічного проєктування. Об’єкти проєктування.  Сутність проєктування. 

Способи технічного проєктування і умови їх застосування. 

Л 30. Проєктування ділянок графічним, аналітичним  способом. 

Л 31. Проєктування ділянок  механічним способом. 

ПЗ 34. Проєктування ділянок заданої площі графічним способом. 

ПЗ 35. Проєктування ділянок заданої площі графомеханічним способом. 

ПЗ 36. Підготовка геодезичних  даних для аналітичного проектування. 

ПЗ 37. Проєктування ділянок заданої площі аналітичним способом. 



 

ПЗ 38. Складання проєктної експлікації земель. 

Тема 20. Оформлення, розгляд і затвердження проєкту 

Л 32. Зміст документації. Оформлення графічних матеріалів. Оформлення текстової 

частини проєкту. Затвердження проєкту. Перенесення проєкту  в натуру (на 

місцевість). Оформлення матеріалів, виготовлення їх для видачі землевласникам і 

землекористувачам. 

СЗ 4. Розгляд  юридичної документації з розгляду та затвердження проєкту 

внутрішньогосподарського землеустрою. Оформлення графічних матеріалів та 

пояснювальної записки. 

Тема 21. Геодезична техніка перенесення проєкту землеустрою в натуру 

Л 33. Суть перенесення проєктів в натуру. Методи перенесення проєкту в натуру. 

Способи перенесення проєкту в натуру і умови їх застосування.  Етапи 

перенесення проєкту в натуру. 

Л 34. Складання розбивочного креслення для перенесення проєкту в натуру.  

Л 35. Техніка перенесення проєкту в натуру різними способами. 

ПЗ 39. Підготовка геодезичних даних та складання розбивочного креслення для 

перенесення проєкту в натуру мірною стрічкою. 

ПЗ 40. Підготовка геодезичних даних та складання розбивочного креслення для 

перенесення проєкту в натуру теодолітом і мірною стрічкою. 

ПЗ 41. Підготовка геодезичних даних та складання розбивочного креслення для 

перенесення проєкту в натуру мензулою. 

ПЗ 42. Порядок оформлення розбивочного креслення для перенесення проєкту в натуру 

різними способами. 

Тема 22. Здійснення проекту внутрішньогосподарського землеустрою. Авторський 

нагляд 

Л 36. Зміст робіт  щодо здійснення проєктів землеустрою. План здійснення проєкту. 

Л 37. Авторський нагляд , його зміст і методика проведення. 

Змістовий модуль 4.   

РОЗРОБКА ПРОЄКТІВ  ЗОКРЕМЛЕНОГО  ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Тема 23. Зміст і значення робочого проєктування в землеустрої 

Л 38. Зміст  та значення робочого проєктування. Суть та завдання робочого 

проєктування. Види та класифікація  робочих проєктів. Структурні частини та 

елементи. Підготовчі роботи. Проведення обстежень та вишукувань. Методика 

складання та обґрунтування робочих проєктів, етапи проєктування. 

Тема 24. Види та методи розробки робочих проєктів 

Л 39. Види робочих проєктів. Збір та вивчення вихідних матеріалів. Польове 

обстеження земельних масивів. Розробка та затвердження завдання на 

проєктування. Підготовка планово-картографічного матеріалу. 



 

Л 40. Складання проєктно-кошторисної документації та затвердження її. Процес  

робочого проєктування. Розгляд та затвердження проєкту. 

Змістовий модуль 5.  

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ(ІНДИВІДУАЛЬНЕ ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ) 

КП 1. Підготовчі роботи при внутрішньогосподарської організації території 

фермерського господарства. Виготовлення планової основи, обчислення площ 

угідь та складання експлікації земель. 

КП 2. Формування землекористування фермерського господарства  і встановлення 

складу  та площ сільськогосподарських угідь. 

КП 3. Організація угідь і системи сівозмін. Визначення потреби в кормах для худоби, 

встановлення структури посівних площ, складання схем чергування культур в 

сівозмінах. 

КП 4. Впорядкування території сівозмін. Розміщення та проєктування  полів сівозмін. 

КП 5. Розміщення полезахисних лісосмуг і польових шляхів. 

КП 6. Розміщення садиби та її інженерне обладнання. 

КП 7. Впорядкування території природних кормових угідь. 

КП 8. Економічне обґрунтування проєкту. 

КП 9. Підготовка розбивочного креслення для перенесення проєкту в натуру. 

КП 10. Оформлення проєкту. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Підготовка до тестування. 

НД 5. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

НД 6. Підготовка, оформлення результатів дослідницького завдання – курсового проєкту. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

електронним навчальним контентом. 

МН 2. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

МН 3. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 4. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 5. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 



 

МН 6. Проблемно-пошукові методи навчання. 

МН 7. Аналіз історій і ситуацій. 

МН 8. Моделювання професійної діяльності. 

МН 9. Flipped learning/ перевернуте навчання. 

МН 10. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 11. Змішане навчання (blended-learning). 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з теорії управління, що є основою для самостійного навчання), робота з 

електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти 

тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити 

самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації 

щодо виконання практичних завдань та дослідницького завдання – курсового проєкту). При 

подачі матеріалу також  використовуються наочні методи навчання: ілюстрування (оснащення 

ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, схем), самостійне 

спостереження (через безпосереднє споглядання та сприймання явищ дійсності безпосередньо 

з життя, власних спостережень). Практичні заняття доповнюються практичними методами 

навчання: вправами, які передбачають  цілеспрямоване, багаторазове повторення здобувачами 

освіти певних дій та операцій (розумових, практичних), а також практичними роботами, що 

передбачають застосування знань здобувачами освіти  у ситуаціях, наближених до життєвих. 

Опанування навчальної дисципліни також передбачає використання пояснювального методу 

викладання і репродуктивного методу учіння, коли викладач не тільки повідомляє певні факти, 

але й пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти 

засвоюють матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування); інструктивно-практичного методу 

викладання і продуктивно-практичного методу учіння, коли викладач інструктує здобувачів 

освіти словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії, 

а здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички. Проблемно-

пошукові методи навчання передбачають закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання, здійснення аналітико-синтетичної обробки 

теоретичних ідей і положень під час проведення дослідження за обраною темою та написання 

курсової роботи. Аналіз історій і ситуацій, коли викладач розповідає здобувачам освіти 

реальну чи вигадану історію, що є прикладом певного поняття чи теорії, а студенти 

висловлюють свої думки, оцінюють поведінку і дії, наслідки. Моделювання професійної 

діяльності, що передбачає виконання будь-яких завдань в аудиторних умовах максимально 

наближених до фахових умов. Перевернуте навчання, коли студенти поза аудиторією 

переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному занятті, 

самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його обговорення, 

виконують практичні завдання. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання 

забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-

learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент 

здобуває знання як очно, так і самостійно онлайн.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок;  

використовує знання із землевпорядного проєктування  

для розв’язання завдань та проблемних ситуацій, які 

характеризуються певною невизначеністю умов 

4 (добре) достатній  вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання із землевпорядного проєктування  у 

практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання  із землевпорядного проєктування, 

передбачені даною програмою 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на семінарському занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання практичних і тестових 

завдань, оцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами 

виконаного індивідуального дослідницького завдання (курсовий проєкт). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4. Графічна перевірка. 

М 5. Метод самооцінки. 

М 6. Виконання та захист курсового проєкту. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS MOODLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: 5,6 семестри – залік; 7 семестр – екзамен. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-опитування). 

ЗН 3. Графічні засоби: схеми, малюнки. 

ЗН 4. Прилади (планіметр). 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

ЗН 5. Застосунки: Геодезичні задачі, Excel. 

ЗН 6. Застосунок: Вимірювання площі, периметру та відстані за допомогою GPS, GNSS фбо 

RTK сигналу «GPS. Поля. Вимірювання площі» 

ЗН 7. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

ЗН 8. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

Третяк А.М., Другак В.М., Гунько Л.А., Гетьманчик Л.П. Землевпорядне 

проектування: організація території сільськогосподарських підприємств 

методом еколого-ландшафтного землеустрою. Навч.посібник. Київ: Олді – 

плюс, 2019. 378 с. 

Допоміжна 

література 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування 

і організація  землевпорядних робіт»  Укладачі: Одарук Т.С., Русіна Н.Г., 

Басенюк Т.І., Рівне, 2010. 270 с. 

2. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи  

територіальний  землеустрій: навч.посібник. Київ: Вища освіта, 2006. 528 с.  

3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Землевпорядне 

проектування», 2007. 136 с. 

4. Корнілов, Л. В.Землевпорядне проектування. Методика виконання 

розрахунково-графічних робіт та курсових проектів : навчальний посібник 

/ Л. В. Корнілов. Київ : Кондор, 2016. 150 с. 

5. Богіра, М. С. Землевпорядне проектування: теоретичні основи та 

територіальний землеустрій : Навчальний посібник / М.С. Богіра, 

В.І. Ярмолюк. К. : Аграрна освіта, 2011. 416 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Заболотня Т.М. Землевпорядне проєктування (3 курс): дистанційний 

курс для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітньо-

професійної програми «Землевпорядкування». URL: 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua./79. 

2. Заболотня Т.М. Землевпорядне проєктування (4 курс): дистанційний 

курс для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітньо-

професійної програми «Землевпорядкування». URL: 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua./91. 

3. Землевпорядний  вісник .URL: http://www.zemvisnuk.com.ua 

4. Сайт землевпорядників України.URL: http://www.zemres.com 

 

http://www.zemvisnuk.com.ua/

