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ВСТУП
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною
системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за
модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів
аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом
оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та
семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни
№
пор.
1

1

Таблиця 1
Обсяг навчальних занять
(год.)
Назва теми
Лаборатор
Усього
Лекції
СРС
ні
2
3
4
5
6
Модуль № 1 «Землевпорядне проектування»
7 семестр
Теоретичні основи землевпорядного
26
6
20
проектування
Усього за 7 семестр

2

3

4

26
8 семестр
Поняття, завдання і зміст проектів
42
землеустрою,
що
забезпечують
еколого-економічне обгрунтування
сівозміни та впорядкування угідь
Особливості
розроблення
40
землевпорядної документації щодо
впорядкування сільських територій
та упорядкування територій сівозмін,
багаторічних насаджень та кормових
культур
Екзамен
-

6

-

20

-

2

40

-

4

36

-

-

-

Усього за 8 семестр

82

-

6

76

Всього за модулем № 1

108

6

6

96

Усього за навчальною дисципліною

108

6

6

108

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна
робота
Таблиця 2
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№
пор.

1

1

Шифр
документа

СМЯ НАУ
РНП ННІНО
10.02.05 – 01-2016
стор. 5 з 21

Обсяг навчальних
Список
занять
рекомендова
(год.)
них джерел
Назва теми
Усь
Пра
Лекці
о
кти СРС
ї
го
чні
2
3
4
5
6
7
Модуль № 1 «Землевпорядне проектування»
7 семестр
2
1 [2], [3], [9]
Теоретичні основи землевпорядного 12
[7, стор.7проектування
16 ],
[15,стор.
40-61],
Основні
напрями
економічного
та
[17, глава
соціального розвитку України. Значення
2, стор.17раціонального використання земель та
25; глава
екологобезпечної
системи
17,стор.209землекористування. Стан землекористування
214],
України.
Роль
землеустрою
щодо
територіальної організації виробництва і
[18,стор.
раціонального використання земель.
59-71],
[16,стор.
29-64, 101Поняття
про
проектування.
111 ]
Проектування в землеустрої. Прогнозування і
планування використання земель - основа
для проектування. Землевпорядний проект як
основа створення нових форм організації
території та екологічного, економічного,
технічного і юридичного обґрунтування, що
забезпечує
організацію
раціонального
використання і охорони земель, вирішення
соціальних проблем. Соціальне і екологоекономічне
значення
землевпорядного
проекту. Об'єкти проектування. Задачі
проектування.
Предмет землевпорядного проектування.
Об'єкт, методи і принципи землевпорядного
проектування. Розвиток проектування як
стадії землевпорядного процесу. Зміст
землевпорядного проектування на сучасному
етапі.

9
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Шифр
документа

3
26

4
6

5
-

6
20

12

-

-

12

7

8 семестр
4.

Особливості

цільового

землевпорядного проектування
Особливості
проектів

для

землевпорядних
районів

підвищеної

загрози вітрової і водної ерозії.
Землевпорядне

проектування

в

районах зрошуваного землеробства.
Землевпорядне

проектування

в

районах інтенсивного осушення.
Землевпорядне

проектування

для

організації фермерських господарств.

[2], [3],
[9],[10],
[17,стор.
44-49 ]
[19,стор.
51-69]
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Шифр
документа

16

2

2

12
[3], [9],
[10],
[19, стор.
99-109, стор.
81-94, стор.
72-81]

Складання землевпорядних проектів та
організація землекористувань сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення.
Міжгосподарські землевпорядні проекти,
їхнє завдання і зміст. Етапи робіт в
період складання землевпорядних проектів.
Зональні системи землеробства та використання їх для складання землевпорядних проектів .
Внутрішньогосподарський землеустрій:
поняття, завдання, зміст.
Складання проектів внутрішньогосподарського

землевпорядкування,

етапи

робіт та їхнє завдання.

6.

1

Склад
та
зміст
матеріалів
землевпорядних
та
геодезичних
вишукувань для розробки проектів
землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни.
Експлікація
земель,
в
межах
землекористування.
Виробництво
продукції рослинництва. Розміщення
сільськогосподарських культур в полях
сівозміни.
Реалізація
продукції
рослинництва. Нормування внесення
добрив. Нормування хімічних меліорацій.
Нормування
організаційногосподарських
і
агро-технічних
противоерозійних заходів.

12

2

3

-

-

12

[3], [9], [10],
[19, стор.
35-40]

4

5

6

7
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Шифр
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7

Зміст і задачі проектування. Поняття про
виробничі
підрозділи,
господарські
і
виробничі центри. Встановлення типів
землекористування,
організаційновиробничої
структури
управління
господарства, складу, кількості і розмірів
виробничих підрозділів. Система сільського
розселення та її вплив на розміщення типів
землекористування.
Розміщення
конкурентоздатних тилів землекористування
і виробничих центрів і підрозділів.
Економічне обґрунтування проекту.
Задачі і зміст розміщення шляхів і
об'єктів інженерного оснащення території.
Види об'єктів інженерної інфраструктури.
Основні вимоги до їх розміщення.
Розміщення
внутрішньогосподарських
шляхів
та
визначення
земельних
сервітутів
за
міжгосподарськими шляхами. Розміщення
меліоративних і водогосподарських об'єктів.

14

-

-

12

8

Завдання та зміст організації угідь.
Встановлення складу і співвідношення
сільськогосподарських угідь. Поняття про
сівозміни. Методика обґрунтування проекту
організації угідь і сівозмін.
Задачі,
зміст
і
методичні
питання
проектування системи
сівозмін. Проектування спеціальних сівозмін.
Проектування
ґрунтозахисних
сівозмін.
Проектування
кормових
сівозмін.
Проектування
польових
сівозмін.
Обгрунтування проекту організації угідь і
сівозмін.

16

-

-

12

9

Зміст і завдання впорядкування території
сівозмін, їх взаємозв'язок. Вимоги до
проектування полів. Вимоги проектування
лісосмуг.
Уточнення
розміщення
міжгосподарських магістральних шляхів та
проектування польових шляхів. Вимоги
проектування польових доріг. Розміщення
польових станів, польове водопостачання.
Вимоги проектування польових станів і
водних джерел.

14

2

-

12

[1], [4], [5],
[9], [10],
[11], [19,
277-287],
[16,стор.
386-391],
[19, стор.
166-173],

1

2

3

4

5

6

7

[1], [4], [5],
[9], [10],
[13], [16,
стор. 374386] [19,
стор. 129166], [15,
стор. 166267], [19,
стор. 35-40]

[1], [4], [5],
[7], [8], [9],
[10], [12],
[14], [16,
стор. 353369], [17,
глава 12
стор. 153155]
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11

12

13

Комплексне
обґрунтування
проектів
землеустрою:
види і принципи оцінки ефективності
землеустрою; методологія побудови системи
показників оцінки; критерії та показники
оцінки народногосподарської і комерційної
ефективності землеустрою; суть екологічної,
економічної і соціальної ефективності
землеустрою.
Геодезична техніка перенесення проекту
землеустрою в натуру.
Протиерозійна організація території в
районах з вітровою ерозією грунтів.
Протиерозійна організація території в
районах з водною ерозією ґрунтів. Значення
зрошення.
Послідовність
виконання
підготовчих і проектних робіт. Взаємозв'язок
рішення питань внутрішньогосподарського
землеустрою та зрошення.
Значення осушення земель. Зміст меліорації
торф'яно-болотних земель і перезволожених
земель. Сучасні осушувально-зволожувальні
системи, їх складові частини та елементи.
Взаємозв'язок
проектування
елементів
організації території та осушувальнозволожувальних систем. Заходи з охорони
природи.
Техногенне забруднення земель України і
необхідність землеустрою. Задачі та зміст
організації території. Методика виявлення і
оцінювання забруднених територій для цілей
земле-устрою. Особливості вдосконалення
організації території. Оцінювання
ефективності землевпорядних заходів щодо
зниження забруднення земель.Особливості
землеустрою в передгірських та гірських
районах Карпат і Криму. Вплив природнокліматичних факторів на організацію
використання та охорону земель.

Усього за модулем №1
Екзамен
Усього за 8 семестр
Усього за навчальною дисципліною
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2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ
2.1. Контрольна робота
Домашня контрольна робота виконується у 8 семестрі з метою закріплення та
поглиблення теоретичних і практичних знань студента з землевпорядного проектування. Її
завдання – сприяти виробленню та засвоєння практичних навиків у студентів щодо
складання землевпорядних проектів та організація землекористувань сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення.
ДКР складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних
джерел. Основна частина повинна бути вигляді проекту землевпорядної документації.
Обсяг домашньої контрольної роботи – 20 сторінок машинописного тексту при
друкуванні через 1,5 інтервали до тридцяти рядків на сторінку. ДКР виконується
відповідно методичним рекомендаціям до виконання домашньої контрольної роботи.
Контрольна робота виконується
на прикладі окремої території. Об’єкт для
домашньої роботи пропонується викладачем. Також об’єкт контрольної роботи може бути
запропонований студентом за погодженням з викладачем.
Контрольна робота має бути відповідно стилістично, граматично та технічно
оформлена. Матеріали потрібно подати у вигляді, прийнятному для читання та сприйняття
інформації. Контрольна робота комплектується у наступній послідовності: титульний
аркуш; зміст (план); вступ; основна частина; висновки.
В кінці контрольної роботи має бути подано перелік використаних при її написанні
джерел. Джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку або по мірі їх
використання в тексті контрольної роботи.
Дана робота проходить перевірку та захищається студентом, що і є однією із підстав
допуску до іспиту.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
3.1. Перелік питань на екзамен
1. Поняття і зміст землевпорядного проектування.
2. Землевпорядне проектування, як навчальна дисципліна. ЇЇ зв'язок з іншими
навчальними дисциплінами.
3. Поняття про проектування. Проектування в землеустрої.
4. Землевпорядний проект як основа створення нових форм організації території та
екологічного, економічного, технічного і юридичного обґрунтування, то забезпечує
організацію раціонального використання і охорони земель, вирішення соціальним
проблем.
5. Об'єкти проектування.
6. Предмет землевпорядного проектування.
7. Види технологій землевпорядного проектування.
8. Місце землевпорядного проектування в загальній системі землевпорядних робіт.
9. Поняття про стадійність проектування.
10. Поняття про складові частини і елементи землевпорядних проектів.
11. Методика розробки проекту.
12. Поняття про територіальний землеустрій.
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Різновиди і принципи територіального землеустрою.
Завдання і зміст територіального землеустрою.
Загальнодержавні і регіональні програми використання і охорони земель.
Схеми землеустрою.
Склад і зміст проектів (схем) землевпорядкування території сільських і селищних
Рад.
18. Складання проектів створення сільськогосподарських землеволодінь і
землекористувань.
19. Формування землеволодінь і землекористувань з різними формами господарювання
на основі приватної власності на землю і оренди земельних і майнових паїв.
20. Поняття удосконалення землекористувань і землеволодінь.
21. Види недоліків у землекористуваннях і землеволодіння.
22. Шляхи усунення недоліків за умов приватної власності на землю.
23. Завдання і зміст проектів відведення земель для несільськогосподарських потреб.
24. Землі несільськогосподарського призначення.
25. Види несільськогосподарських землекористувань. Їх вплив на існуючу організацію
території та навколишнє середовище.
26. Надання земель для несільськогосподарських цілей.
27. Поняття внутрішньогосподарського землеустрою.
28. Завдання і вимоги до проведення внутрішньогосподарського землеустрою.
29. Складові частини і елементи проекту внутрішньогосподарського землеустрою.
30. Камеральна землевпорядна підготовка при внутрішньогосподарському землеустрою
31. Польові підготовчі роботи при внутрішньогосподарському землеустрою
32. Проведення землевпорядного обстеження території
33. Зміст матеріалів, оформлення польових підготовчих робіт і землевпорядного
обстеження
34. Поняття про виробничі підрозділи, господарські і виробничі центри.
35. Основні принципи і зміст схеми планування і забудови населених пунктів.
Зонування території.
36. Завдання і зміст розміщення шляхів і об'єктів інженерного оснащення території.
Види об'єктів інженерної інфраструктури.
37. Завдання та зміст організації угідь
38. Поняття про земельні угіддя. Класифікація угідь.
39. Основні вимоги до організації угідь.
40. Трансформація і поліпшення угідь.
41. Поняття про сівозміни. Системи сівозмін.
42. Типи і види сівозмін. Порядок проектування сівозмін.
43. Зміст і завдання впорядкування території сівозмін. їх взаємозв'язок
44. Розміщення полів сівозмін. Поля сівозмін. Основні вимоги щодо розмірів та їх
розміщення.
45. Розміщення полезахисних лісових смуг. Види лісосмуг та їх розміщення.
46. Види міжгосподарських та польових шляхів. Вимоги до їх розміщення.
13.
14.
15.
16.
17.
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Зміст та завдання впорядкування території кормових угідь.
Впорядкування території природних пасовищ.
Впорядкування території сіножатей.
Завдання і зміст впорядкування території садів.
Впорядкування території чин виноградників.
Впорядкування території ягідників і полуничних сівозмін.
Способи перенесення проекту в натуру і умови їх застосування.
Здійснення проекту внутрігосподарського землеустрою. Авторський нагляд
Суть та завдання робочого проектування. Основний зміст робочих проектів.
Види та методика розробки робочих проектів
Особливості землевпорядкування в районах розвинутої ерозії ґрунтів
Особливості впорядкування території в районах із зрошуваним та осушуваним
землеробством
59. Землевпорядний процес
60. Нормування, планування і фінансування землевпорядних робіт
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

3.2. Типові задачі
1. Обчислити внутрішні кути та довжини сторін трикутника коли відомі координати його вершин.
Дано: Х1 У1 Х2 У2 Х3 У3.

№
варіанту
1
2

Координата
Х
У
Х
У
Х
У

А (1)

В (2)

С (3)

4614.31
7810.36
4611.33
7811.36

4893.17
8142.24
4883.57
8139.39

4674.16
8253.28
4689.99
8284.76

2. З твердих точок А і В проведені прямі лінії під дирекцiйними кутами А-К В-К.
Обчислити координати точки перетину цих прямих.

Дано: ХА=
А-К =

УА=
В-К =

ХВ=

УВ=
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3. В трикутнику відрізати площу в 1 га лінією, що виходить з його вершини визначити S,
d,  (вихідні дані у викладача).
Дано:
= 47о3910 АВ=
м АС=
м

1.
2.
3.

4.
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4.2. Перелік наочних
методичних матеріалів до ТЗН
№
пор.
1.
2.

та

Назва
Презентація
Методичні вказівки з виконання
лабораторних робіт

інших

навчально-методичних

Шифр тем за
тематичним планом
1.2,1.4,1.5, 2.2, 2.3,2.5
1.1-1.7, 2.1- 2.10

посібників,

Кількість
6 прим.
електронна версія
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5. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
5.1. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та
вмінь

5.1.1 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та
набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 5.1
Таблиця 5.1
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента
Модуль №1
Семестр 7
Вид
навчальної роботи

Семестр 8
Мах
кількість
балів

Заохочувальні бали за
роботу на лекції (3 лекції х
5 балів)
15

Усього за 7 семестр

Вид
навчальної роботи
Виконання та захист
лабораторної роботи №1.1
Виконання та захист
лабораторної роботи №1.2

Мах
кількість
балів
10
10

Виконання та захист
лабораторної роботи №1.3

10

Виконання та захист конт
рольної роботи №1

15

15
Усього за 8 семестр
Семестровий іспит
Усього

Мах
кількість
балів

45
40
100

5.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він
отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 5.2).
5.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види
виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку,
яка заноситься до відомості модульного контролю.
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Таблиця 5.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи
в балах оцінкам за національною шкалою
Рейтингова оцінка в балах
Виконання
та захист
лабораторних робіт
№1.1-1.3
9-10
7-8
5-6
менше 5

Виконання та
захист
контрольної
роботи №1

Заохочувальні
бали за роботу на
лекції

14-15
12-13
10-11
менше 10

5
4
3
менше 3

Оцінка
за національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

5.2.4. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр
становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка
перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 5.3).
Таблиця 5.3
Таблиця 5.4
Відповідність підсумкової семестрової Відповідність екзаменаційної
модульної рейтингової оцінки в балах
рейтингової оцінки в балах оцінці
оцінці за національною шкалою
за національною шкалою
Оцінка
в балах
52-60
40-51
29-39
менше 53

Оцінка
за національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

Оцінка
в балах
32-40
24-31
16-23
менше 16

Оцінка
за національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

5.2.5. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (табл.
5.4) рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову
рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та
шкалою ECTS (табл. 5.5).
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Таблиця 5.5
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки
в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS
Оцінка
в балах

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка

90-100

Відмінно

A

82 – 89

B
Добре

75 – 81

C

67 – 74

D
Задовільно

60 – 66
35 – 59
1 – 34

E
Незадовільно

FX
F

Оцінка
за шкалою ECTS
Пояснення
Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома
помилками)
Добре
(в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків)
Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним
критеріям)
Незадовільно
(з можливістю повторного
складання)
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)

5.2.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною
шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості,
навчальної картки та залікової книжки студента.
5.2.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В,
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.
5.2.8. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни , яка викладається
протягом одного семестру, дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій
оцінці.
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до
Додатку до диплома.
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(Ф 03.02 – 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди
передано
(підрозділ)

Дата
видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис
отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)
№
пор.

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
Підпис
Дата
Прізвище ім'я по-батькові
ознайомленої
ознайомособи
лення

Примітки

(Ф 03.02 – 04)
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Висновок щодо
адекватності

Підпис

(Ф 03.02 – 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№
зміни

№ листа (сторінки)
Зміненого Заміненого

Нового

Анульованого

Підпис
особи,
яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

(Ф 03.02 – 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

