
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.2.3, 2.2.4; 

2. Назва: Землевпорядне проектування; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3,4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:6,7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:9,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шульган Р.Б.,кандидат 

технічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• правильно використовувати, аналізувати і застосовувати при складанні проектів, наявні 

планово-картографічні матеріали, землевпорядних, геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та 

меліоративних вишукувань та обстежень, земельно-облікові, земельно-оціночні, економічні дані 

та перед проектні розробки; 

• складати завдання на розробку землевпорядних проектів; 

• складати проекти реструктуризації землекористувачів; 

•  складати графічну частину проектів; 

• впорядковувати території землекористувачів сільськогосподарських угідь і сівозмін з 

врахуванням властивостей землі; 

• визначити проектну структуру земельних угідь, посівних запроектованих заходів, вести 

агроекономічні і кошторисно-фінансові розрахунки; 

• науково обґрунтовувати прийняті проектні рішення; 

• розрахувати економічну ефективність проектів; 

• знати порядок погодження і затвердження проектів; 

• здійснювати перенесення запроектованих рішень в натуру; 

• здійснювати авторський нагляд за освоєнням проектів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Геодезія, Основи земельного 

кадастру та права, Кадастр, Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт. 

12. Зміст курсу:(перелік тем) Землевпорядне проектування як наукова дисципліна з реалізації 

завдань землеустрою. Завдання і зміст землеустрою. Проектування – основа землеустрою. 

Методика визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків 

нанесених землекористувачам внаслідок відведення земель несільськогосподарським підприємствам, 

організаціям і установам. Методика складання проектів землеустрою щодо відведення земель для 

різних потреб. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни 

та впорядкування угідь. Формування територій населених пунктів. Порядок складання 

землевпорядної документації для адміністративно-територіальних утворень. Рекультивація 

порушених земель та землювання малопродуктивних угідь. Землевпорядні вишукування для складання 

проекту організації території. Завдання і зміст проектів землеустрою з організації території. 

Теоретичні основи організації території. Розвиток землекористувань та виробничих підрозділів. 

Організація угідь та системи сівозмін. Система заходів з трансформації та поліпшення угідь. 

Впорядкування території сівозмін. Технологічна характеристика полів сівозмін. Проектування 

полезахисних лісових насаджень і їх розміщення. Впорядкування території багаторічних насаджень. 

Впорядкування території природних кормових угідь. Охорона земель від водної і вітрової ерозії. 

Особливості контурно-меліоративної організації території. Організація використання 

деградованих земель та малопродуктивних угідь. Природоохоронні заходи в проектах землеустрою з 

організації території. Економічна ефективність та екологічна оцінка проектів землеустрою. 

Особливості складання робочих проектів з використання, освоєння та поліпшення  земельних угідь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особливості землеустрою в районах з інтенсивним осушенням земель. Порядок оформлення 

проектів землеустрою.  

 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Богіра М.С. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій 

[Текст]: Навч. посібник / М.С. Богіра, В.І.Ярмолюк.- К.: Аграрна освіта, 2011. – 416с. 

2. Землевпорядне проектування: Навчальний посібник / Т.С. Одарюк та ін. – К.: Аграрна освіта, 

2010. – 292 с. 

3. Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування. Реформування земельних відносин в Україні:  

Навчальний посібник. Рівне, РДТУ, -2000. 124с. 

4. Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування. Методика виконання розрахунково-графічних робіт 

та курсових проектів: Навчальний посібник. –К.: Кондор, 2005. –150 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
46 год. лекцій, 46 год. лабораторних робіт, 178 год. самостійної роботи. Разом – 270год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6,7 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри,  д.с.-г.н., професор                                                            Мошинський В. С.  

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: 2.2.3, 2.2.4; 

2. Title: LAND DESIGN; 

3. Type: selective ; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree)  

5. Year of study, when the discipline is offered: 3,4; 

6. Semester when the discipline is studied: 6,7; 

7. Number of established ECTS credits: 9,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shulgan R.B., PhD 

in Engineering, associate professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable: 

• to use, analyze and apply correctly in drafting, available planning and cartographic materials, land 

surveying, geodetic, soil, geobotanical and land reclamation surveys, land registers, land valuations, 

economic data and project design; 

• make a task for the development of land management projects; 

• draft land use restructuring plans; 

• draw up a graphic part of the projects; 

• to organize the territory of land users of agricultural land and crop rotation taking into account the 

properties of the land; 

• to determine the design structure of the land, the sown designing measures, to conduct agroeconomic and 

cost-financial calculations; 

• scientifically substantiate the adopted project decisions; 

• calculate the cost-effectiveness of projects; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• know the procedure for approval and approval of projects; 

• carry out the transfer of projected solutions in kind; 

• carry out author's supervision over the development of projects. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: Geodesy, Fundamentals of Land 

Cadastre and Law, Cadastre, Geodetic provision of land survey and cadastral works. 

12.Course contents:( list of topics) Land design as a scientific discipline for the implementation of land 

management tasks. Task and content of land management. Designing - the basis of land management. 

Methodology for determining the losses of agricultural and forestry production and losses incurred by land 

users as a result of land allocation to non-agricultural enterprises, organizations and institutions. 

Methodology of drafting land management plans for land allocation for different needs. Land management 

projects that provide environmental and economic justification for crop rotation and landscaping. 

Formation of territories of settlements. The procedure for drawing up land management documentation for 

administrative-territorial units. Reclamation of disturbed lands and the cultivation of unproductive lands. 

Land surveying to draft a territory organization. Tasks and content of land management projects for the 

organization of the territory. Theoretical foundations of organization of the territory. Development of land 

uses and production units. Organization of lands and systems of crop rotation. System of measures for 

transformation and improvement of lands. Organize crop rotation. Technological characteristic of crop 

rotation fields. Designing of field protection forests and their placement. Organize the territory of perennial 

plantations. Organize the territory of natural forage grounds. Protection of land from water and wind 

erosion. Features of contour-reclamation organization of the territory. Organization of the use of degraded 

lands and low-productivity lands. Environmental measures in land management projects for the 

organization of the territory. Economic efficiency and environmental assessment of land management 

projects. Features of drawing up of working projects on the use, development and improvement of land. 

Features of land management in areas with intensive drainage of land. Procedure for designing land 

management projects. 

13. Recommended educational editions:  
1. Богіра М.С. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій 

[Текст]: Навч. посібник / М.С. Богіра, В.І.Ярмолюк.- К.: Аграрна освіта, 2011. – 416с. 

2. Землевпорядне проектування: Навчальний посібник / Т.С. Одарюк та ін. – К.: Аграрна освіта, 

2010. – 292 с. 

3. Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування. Реформування земельних відносин в Україні:  

Навчальний посібник. Рівне, РДТУ, – 2000. 124с. 

4. Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування. Методика виконання розрахунково-графічних робіт 

та курсових проектів: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. –150 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 46 hours, practical classes – 46 hours, independent work – 178 hours. Total – 270 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 

scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control: test at the end of the 5th, 6th semester 

   Current control (100 points): testing, questioning. 

 

16. Language of teaching: ukrainian. 

 
Head of department, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doctor of Agricultural Sciences, professor                                                                   V.S. Moshynsky  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


