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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Нині характерною особливістю навчання у вищих навчальних 

закладах є великий обсяг самостійної роботи студентів (СРС). Це є 
основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час 
позааудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в 

повному обсязі навчальної програми, формування вмінь і навичок 

ефективної самостійної діяльності у здобутті, поглибленні й 

систематизації знань, що сприятимуть підвищенню 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці. 
Землевпорядне проектування – дисципліна, яка ставить за мету 

навчити студентів аналізувати, оцінювати і прогнозувати динаміку 

розвитку територій, структуру земельних ресурсів та посівних площ 

сільськогосподарських культур, екологічний та економічний стан 

земель на різних ієрархічних рівнях. Її завдання полягає в здобутті 
студентами знань щодо розроблення й обґрунтування проектів 

землеустрою з перерозподілу земель, формування оптимальної 
системи землекористувань, створення екологічно стійких 

ландшафтів і агроекосистем, формування територій з особливими 

умовами використання земель, впорядкування території 
землекористувачів, розроблення системи заходів щодо збереження, 

поліпшення природних ландшафтів, підвищення родючості ґрунтів, 

рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних 

угідь, захисту земель від водної, вітрової ерозії та деградації 
ґрунтів, проведення розрахунків економічної ефективності проектів 

землеустрою, екологічної оцінки запроектованих заходів тощо. 

Згідно з навчальним планом підготовки студентів за напрямом 

6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” на вивчення 

дисципліни "Землевпорядне проектування" передбачено 360 годин, 

в тому числі на самостійну роботу – 232 годин для студентів денної 
форми навчання, 268 годин - для студентів заочної форми навчання. 

У процесі виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

теоретичні знання із землевпорядного проектування, самостійно 

опрацьовують окремі теми змістовних модулів, здійснюють 

підготовку до практичних занять.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 Проектування – основа землеустрою 

Тема 1. Поняття землевпорядного проектування в умовах 
реформування земельних відносин 

Поняття і суть землевпорядного проектування та його місце в 

системі землеустрою. Виникнення  і розвиток землевпорядного 

проектування. Землеустрій – складова частина суспільного способу 

виробництва. 

Тема2. Завдання і зміст землеустрою 

Принципи та функціональні  особливості землеустрою. Завдання 

землеустрою. Зміст землеустрою і методи його удосконалення на 
науковій основі.  
Тема 3. Проектування – основа землеустрою 

Види землеустрою і їх взаємозв’язок. Класифікація 

землевпорядних проектів. Стадійність землевпорядного 

проектування і проектів. 

Тема 4. Методика визначення втрат сільськогосподарського 
і лісогосподарського виробництва та збитків, нанесених 
землекористувачам внаслідок відведення земель 

несільськогосподарським підприємствам, організаціям і 
установам. 

Встановлення величини втрат сільськогосподарського 

виробництва і способи їх відшкодування. Встановлення величини 

втрат лісогосподарського виробництва і способи їх відшкодування. 

Визначення видів і розмірів збитків, нанесених землекористувачам 

при вилученні земель і способи їх відшкодування. 

Тема 5. Методика складання проектів землеустрою щодо 
відведення земель для різних потреб. 

Відведення земель для різних потреб народного господарства. 
Вибір земельних ділянок для несільськогосподарських потреб. 

Порядок складання проектів землеустрою  щодо відведення земель. 

Законодавчі основи при погодженні технічної документації з 
відведення земель. 

Тема 6. Формування і впорядкування територій сільських, 
селищних, міських рад. 

Підготовчі роботи для складання проектів формування територій 

рад. Розробка проектів формування територій сільських, селищних 
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рад. Розгляд і затвердження проектів формування територій 

сільських, селищних рад. Перенесення проекту формування 

територій сільських, селищних рад в натуру. Виготовлення 

проектної документації. 
Тема 7. Розвиток територій населених пунктів. 

Обґрунтування розвитку територій міст і селищ міського типу. 

Складання проектів встановлення меж міст і смт. Проект земельно-

господарського устрою міста або селища. Розгляд і затвердження 

проектів встановлення меж населених пунктів. Перенесення в 

натуру проектів встановлення меж міст і сіл. 

Тема 8. Порядок складання землевпорядної документації для 

адміністративно-територіальних утворень. 

Завдання і порядок складання схем землеустрою 

адміністративного району. Розроблення пропозицій щодо 

удосконалення  організації раціонального використання і охорони 

земель. Удосконалення системи землеволодінь і землекористувань. 

Тема 9. Рекультивація порушених земель та землювання 

малопродуктивних угідь 

Поняття порушених земель. Проведення технічної рекультивації 
порушених земель. Проведення біологічної рекультивації. 
Проведення землювання малопродуктивних угідь. 

Тема 10. Паювання земель та обґрунтування проекту 
організації  території земельних паїв. 

Зміст і завдання паювання земель. Складання проекту організації 
території ділянок намічених для виходу із недержавного с.г. 
підприємства. Методи розрахунків площі земельних часток /паїв/. 

Передача земельних часток /паїв/ членам с.г. підприємств в натуру. 

Тема 11. Обґрунтування проектів реструктуризації 
недержавних сільськогосподарських підприємств. 

Підготовчі роботи до проектів реструктуризації земель 

землекористувань. Складання проектів реструктуризації. 
Організація території новостворених господарств. Порядок 

розгляду і затвердження проектів реструктуризації недержавних 

сільськогосподарських підприємств. 

Тема 12. Землевпорядні вишукування для складання проекту 
організації території (внутрішньогосподарського землеустрою). 

Призначення землевпорядних вишукувань для складання 

проекту організації території (внутрішньогосподарського 
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землеустрою). Камеральні підготовчі роботи для складання проекту 

внутрішньогосподарського землеустрою. Склад і зміст графічних 

матеріалів до землевпорядних вишукувань. 

Змістовий модуль 2  

Впорядкування території суб’єктів господарювання 

Тема 13. Завдання і зміст проектів землеустрою з організації 
території (внутрішньогосподарського) суб’єктів 

господарювання. 

Розвиток внутрішньогосподарського землеустрою в сучасних 

умовах та його особливості. Завдання і зміст проекту землеустрою з 
організації території (внутрішньогосподарського) суб’єктів 

господарювання. 

Тема 14. Ієрархічна модель технологічного процесу 
організації території (внутрішньогосподарського землеустрою). 

Складові частини проекту організації території 
(внутрішньогосподарського землеустрою). Елементи проекту 

організації території (внутрішньогосподарського землеустрою). 

Тема 15. Теоретичні основи організації території. 
Основні елементи організації території. Вплив 

структуроутворюючих факторів на організацію території. Ієрархічні 
рівні організації території. Сільськогосподарське районування та 
зонування території.  
Тема 16. Розвиток землекористувань та виробничих 

підрозділів в умовах реформування земельних відносин 

Завдання, зміст і загально-методичні питання формування 

землекористувань, розвитку населених пунктів, виробничих 

підрозділів і господарських центрів. Встановлення кількості 
виробничих підрозділів і їх  розмірів. Внутрігосподарська 
спеціалізація виробничих підрозділів. 

Тема 17. Організація угідь та системи сівозмін. 

Поняття, завдання і зміст організації угідь та системи сівозмін. 

Проектування типів і видів сівозмін. Розміщення 

сільськогосподарських культур у полях сівозмін. 

Тема 18 Система заходів з трансформації та поліпшення 

угідь 

Організація розміщення окремих видів с.г. угідь, типів і видів 

сівозмін. Трансформація угідь, перехід від фактичної структури 

угідь до проектної. Поліпшення угідь. 
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Тема 19. Впорядкування території сівозмін. 

Завдання і зміст впорядкування території сівозмін. Розміщення 

полів сівозмін. Проектування полів з врахуванням ґрунтів і рельєфу. 

Тема 20. Технологічна характеристика полів сівозмін. 

Виробниче значення поля в залежності від форми, довжини, 

ширини і конфігурації. Особливості проектування рівно великості 
полів. Проектування полів з врахуванням існуючої організації 
території. 
Тема 21. Проектування полезахисних лісових насаджень і їх 

розміщення. 

Полезахисні лісові смуги. Водорегулюючі лісові смуги. 

Розміщення польових магістральних, обслуговуючих та додаткових 

доріг. 
Тема 22. Впорядкування території багаторічних насаджень. 

Завдання і зміст впорядкування території садів. Впорядкування 

території виноградників. Впорядкування території ягідників. 

Впорядкування території плодових розсадників. 

Тема 23. Впорядкування території природних кормових 
угідь. 

Завдання і зміст впорядкування території природних кормових 

угідь. Впорядкування території культурних пасовищ. 

Впорядкування території природних пасовищ. 4. Впорядкування 

території сінокосів. 

Змістовий модуль 3  

Особливості охорони земель в проектах землеустрою 

Тема 24. Охорона земель від водної і вітрової ерозії. 
Поняття про вітрову та водну ерозію ґрунтів. Розповсюдження 

водної і вітрової ерозії та завдання боротьби з нею. Фактори 

розвитку водної ерозії ґрунтів. Технологічні групи ерозійної 
небезпечності ґрунтів. 

Тема 25. Особливості контурно – меліоративної організації 
території. 

Зміст протиерозійної контурно-меліоративної організація 

території в зоні розповсюдження водної ерозії ґрунтів. Формування 

рубежів першого і другого порядку. Особливості проектування 

полів сівозмін при контурно-меліоративній організації території. 
Тема 26. Організація використання деградованих земель та 

малопродуктивних угідь. 
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Критерії виникнення деградованих земель та малопродуктивних 

угідь, що потребують консервації. Консервація деградованих, 

забруднених, земель та малопродуктивних угідь. Комплекс 
протиерозійних заходів по захисту земель від ерозійних процесів. 

Тема 27. Природоохоронні заходи в проектах землеустрою з 
організації території.  

Заходи по захисту річок і водоймищ. Санітарно-захисні зони 

навколо підземних водних джерел і режим їх використання. 

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при розміщенні 
тваринницьких комплексів і господарських дворів. 

Тема 28. Економічна ефективність та екологічна оцінка 
проектів землеустрою. 

Завдання та зміст економічної ефективності проектів 

землеустрою. Валове виробництво сільськогосподарської продукції. 
Завдання і зміст бізнес-плану реалізації проектних рішень. 

Екологічна оцінка стану земельних ресурсів. 

Тема 29. Особливості складання робочих проектів з 
використання, освоєння та поліпшення  земельних угідь. 

Завдання, зміст і методика складання робочих проектів. 

Складання робочих проектів культуртехнічних заходів. Складання 

робочих проектів впорядкування території багаторічних насаджень. 

Складання робочих проектів організації вирощування с.г. культур в 

полях сівозмін. 

Тема 30. Особливості землеустрою в районах з інтенсивним 

осушенням земель. 

Зміст комплексних розробок землеустрою і меліорації. 
Особливості міжгосподарського землеустрою пов’язаного з 
меліорацією земель. Особливості впорядкування території на 
осушених землях. Впорядкування території осушених земель на 
мінеральних ґрунтах. 

Тема 31. Порядок оформлення проектів землеустрою. 

Склад проектів землеустрою. Оформлення та зміст графічної 
частини проекту землеустрою. 

Тема 32. Порядок оформлення текстової частини проектів 

землеустрою 

Зміст текстової частини проекту землеустрою. Зміст 
пояснювальної записки в проектах землеустрою. Оформлення 

розрахунків в таблицях і в експлікаціях. 
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3. ЗАВДАННЯ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

В процесі виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

теоретичні знання із землевпорядного проектування, самостійно 

опрацьовують окремі теми змістовних модулів, здійснюють 

підготовку до практичних занять.  

Зміст, обсяги і структура завдань для СРС наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Завдання щодо самостійної роботи 
№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

семестри 7 7,9,10 

1 Поняття, завдання і зміст землеустрою в умовах 

реформування земельних відносин. Проектування 

- основа землеустрою. 
Рекомендована література: 1,4,9,10,11 

10 12 

2 Методика складання проектів землеустрою щодо 

відведення земель для різних потреб. Вибір 

земельних ділянок для не с.г. потреб. Порядок 

складання проектів землеустрою щодо відведення 

земель. Законодавчі основи при погодження 

технічної документації з відведення земель. 

Встановлення величини втрат с.г. виробництва і 
способи їх відшкодування. Встановлення 

величини втрат лісогосподарського виробництва і 
способи їх відшкодування. Визначення видів і 
розмірів збитків нанесених землекористувачам при 

вилученні земель і способи їх  відшкодування. 

Побудова планово-картографічного матеріалу для 

складання проекту організації території. 
Рекомендована література: 3,4,5,9,10,11,19 

20 10 

3 Формування і впорядкування територій сільських, 

селищних,  міських рад. Основні вимоги і 
принципи формування територій сільських, 

селищних, міських рад. Підготовчі роботи до 

складання проектів формування територій рад. 

14 24 
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1 2 3 4 

  Розробка проектів формування територій 

сільських, селищних рад. Розгляд і затвердження 

проектів формування територій сільських, 

селищних рад. Перенесення проекту формування 

територій сільських, селищних рад в натуру. 

Виготовлення проектної документації. 
Обґрунтування розвитку територій міст і селищ 

міського типу. Встановлення меж міст і селищ 

міського типу. Складання проектів встановлення 

меж міст і смт. Проект земельно-господарського 

устрою міста або селища. Розгляд і затвердження 

проектів встановлення меж населених пунктів. 

Перенесення  в натуру проектів встановлення меж 

міст і сіл. Порядок складання землевпорядної 
документації для адміністративно-територіальних 

утворень. Удосконалення системи землеволодінь і 
землекористувань. 
Рекомендована література: 4,9,10,11,15,16 

  

4 Рекультивація порушених земель та землювання 

малопродуктивних угідь Поняття порушених 

земель. Проведення технічної рекультивації 
порушених земель. Проведення біологічної 
рекультивації.  
Рекомендована література: 4,8,9,10,12 

8 12 

5 Паювання земель та обґрунтування проекту 

організації  території земельних паїв.  Зміст і 
завдання паювання земель. Складання проекту 

організації території ділянок намічених для виходу 

із  недержавного с. г. підприємства. Методи 

розрахунків площі земельних часток /паїв/. 

Передача земельних часток /паїв/ членам с. г. 
підприємств в натуру. Обґрунтування проектів 

реструктуризації недержавних с.г. підприємств. 

Підготовчі роботи до проектів реструктуризації 
земель землекористувань. Складання проектів 

реструктуризації. Організація території 
новостворених господарств.  Порядок розгляду і 
затвердження проектів реструктуризації 
недержавних с.г. підприємств. 
Рекомендована література: 4,5,6,17,18,21 

16 22 
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1 2 3 4 

6 Землевпорядні вишукування для складання 

проекту організації території 
(внутрішньогосподарського землеустрою). 

Призначення землевпорядних вишукувань для 

складання проекту організації території. 
Камеральні підготовчі роботи для складання 

проекту внутрішньогосподарського землеустрою. 

Склад і зміст графічних матеріалів до 

землевпорядних вишукувань. 
Рекомендована література: 1,4,5,7,9,13,14,21 

10 14 

Всього 78 94 

семестри 8 9,10 

7 Завдання і зміст проектів землеустрою з 
організації території (внутрішньогосподарського) 

суб’єктів господарювання. 
Рекомендована література: 2,4,5,9,10,11,13,22 

10 8 

8 Ієрархічна модель технологічного процесу 

організації території (внутрішньогосподарського 

землеустрою). Складові частини проекту 

організації території (внутрішньогосподарського 

землеустрою). Елементи проекту організації 
території (внутрішньгосподарського 

землеустрою). 
Рекомендована література: 2,4-7,9-13,22 

6 8 

9 Теоретичні основи організації території. Основні 
елементи організації території. Вплив 

структуроутворюючих факторів на організацію 

території. Ієрархічні рівні організації території. 
С.г. районування та зонування території. 
Рекомендована література: 4-6,9-12 

8 8 

10 Розвиток землекористувань та виробничих 

підрозділів в умовах реформування земельних 

відносин. Завдання, зміст і загальнометодичні 
питання формування землекористувань, розвитку 

населених пунктів, виробничих підрозділів і 
господарських центрів. Встановлення кількості 
виробничих підрозділів і їх розмірів. 

Внутрішньогосподарська спеціалізація 

виробничих  підрозділів. 
Рекомендована література: 1,4,5,8,9,13,22 

6 10 
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1 2 3 4 

11 Організація угідь та системи сівозмін. Поняття, 

завдання і зміст організації угідь та системи 

сівозмін. Поняття типів і видів сівозмін. 

Організація розміщення окремих видів с. г. угідь, 

типів і видів сівозмін. Трансформація угідь, 

перехід від фактичної структури угідь до 

проектної. Поліпшення угідь. 
Рекомендована література: 1,4,5,8,9,22 

10 16 

12 Впорядкування території сівозмін. Завдання і 
зміст. Розміщення полів сівозмін. Проектування 

полів з врахуванням ґрунтів і рельєфу. Розміщення 

с.г. культур у полях сівозмін. 
Рекомендована література:  1,4,5,6,22 

10 10 

13 Технологічна характеристика полів сівозмін. 

Виробниче значення поля в залежності від форми, 

довжини, ширини і конфігурації. Особливості 
проектування рівновеликості полів. Проектування 

полів з врахуванням існуючої організації території. 
Рекомендована література: 4,5,22 

8 12 

14 Проектування полезахисних лісових насаджень і їх 

розміщення. 
Рекомендована література: 1,2,4,5,6,7,22 

6 10 

15 Впорядкування території багаторічних насаджень. 

Завдання і зміст впорядкування території садів. 

Впорядкування території виноградників. 

Впорядкування території ягідників. 

Впорядкування території плодових розсадників. 
Рекомендована література: 1,2,6,7,8 

10 12 

16 Впорядкування території природних кормових 

угідь. Завдання і зміст впорядкування території. 
Впорядкування території культурних пасовищ. 

Впорядкування території природних пасовищ. 

Впорядкування території сінокосів. 
Рекомендована література: 1,2,4,5,6,8 

10 12 

17 Охорона земель від водної і вітрової ерозії. 
Поняття про вітрову та водну ерозію ґрунтів. 

Розповсюдження водної і вітрової ерозії та 

завдання боротьби з нею. Фактори розвитку водної 
ерозії ґрунтів. Технологічні групи ерозійної 
небезпечності ґрунтів. 
Рекомендована література: 1,4,5,7,8,9,12 

6 8 
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1 2 3 4 

18 Особливості контурно - меліоративної організації 
території. Зміст протиерозійної контурно-

меліоративної організація території в зоні 
розповсюдження водної ерозії ґрунтів. 

Формування рубежів першого і другого порядку. 

Особливості проектування полів сівозмін при 

контурно-меліоративній організації території. 
Рекомендована література: 12,14,20 

10 12 

19 Організація використання деградованих земель та 

малопродуктивних угідь. Природоохоронні заходи 

в проектах землеустрою з організації території. 
Комплекс протиерозійних заходів по захисту 

земель від ерозії. Заходи по захисту річок і 
водоймищ. Санітарно-захисні зони навколо 

підземних водних джерел і режим їх 

використання. Дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог при розміщенні тваринницьких комплексів і 
господарських дворів. 
Рекомендована література: 4,5,9-12,22 

20 28 

20 Економічна ефективність та екологічна оцінка 

проектів землеустрою. Завдання та зміст 

економічної ефективності проектів землеустрою. 

Валове виробництво с.г. продукції. Завдання і 
зміст бізнес-плану реалізації проектних рішень. 

Екологічна оцінка стану земельних ресурсів. 
Рекомендована література: 1,4,5,6,9,22 

8  

21 Особливості складання робочих проектів з 
використання, освоєння та поліпшення  земельних 

угідь. Завдання, зміст і методика складання 

робочих проектів. Складання робочих проектів 

культуртехнічних заходів. Складання робочих 

проектів впорядкування території багаторічних 

насаджень. Складання робочих проектів 

організації вирощування с.г. культур в полях 

сівозмін. 
Рекомендована література: 1,4,9,10,11 

8 10 

22 Особливості землеустрою в районах з інтенсивним 

осушенням земель. Зміст комплексних розробок 

землеустрою і меліорації. Особливості 
міжгосподарського землеустрою пов'язаного з 
меліорацією земель.  

8 10 
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1 2 3 4 

 Особливості впорядкування території на осушених 

землях. Особливості впорядкування території 
інтенсивно осушених земель на мінеральних 

ґрунтах. 
Рекомендована література: 1,4,6,7,9 

  

23  Методика оформлення проектів землеустрою. 

Склад проектів землеустрою. Зміст графічної 
частини проекту землеустрою. Зміст текстової 
частини проекту землеустрою. 
Рекомендована література: 3,4,5,11,13,22 

10  

Всього 154 174 

Разом 232 268 

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

“Землевпорядне проектування” є складання письмового звіту за 

темами, вказаними у табл.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 

20мм, праве – 10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і 
виконується державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 
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17. Технічні вказівки по складанню проектів роздержавлення і 
приватизації земель колективних сільськогосподарських підприємств, 

Київ, 1993 р. 

18. Тимчасові методичні рекомендації щодо реструктуризації 
землеволодінь і землекористувань недержавних сільськогосподарських 

підприємств, Київ, 1997 р. 

19. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 

“Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва та збитків заподіяних власникам землі і 
землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) земель” з дисципліни 

"Землевпорядне проектування" студентами напряму підготовки 

6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм 

навчання / Корнілов Л.В., Кібукевич О.М., Трохимець С.М./ – Рівне: 

НУВГП. – 2012. – 24 с. 

20. Методичні вказівки для виконання практичної роботи «Особливості 
контурно-меліоративної території» з дисципліни "Землевпорядне 
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проектування" студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, 

картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання 

/ Корнілов Л.В., Кібукевич О.М., Трохимець С.М./ – Рівне: НУВГП. – 

2013 р. – 30с. 

21. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 
дисципліни "Землевпорядне проектування" студентами за напрямом 

підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та 

заочної форм навчання / Корнілов Л.В., Кібукевич О.М. / – Рівне: 

НУВГП. – 2013. – 32 с. 

22. Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Організація 

території сільськогосподарських підприємств” з навчальної дисципліни 

"Землевпорядне проектування" студентами напряму підготовки 

6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм 

навчання / Корнілов Л.В., Кібукевич О.М. / – Рівне: НУВГП. – 2013. – 

56 с. 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

23. Вісник геодезії та картографії 
24. Вісник Львівського державного аграрного університету 

25. Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування 

26. Землевпорядний вісник 

27. Землеустрій і кадастр 

28. Землевпорядкування 

29. Містобудування та територіальне планування 

ІНФОРМАЦІЙНІ  РЕСУРСИ 

30. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і 
магістра напрямку 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»; 

31. Щорічний довідник Держкомзему України «Земельні ресурси України» 

32. Бібліотеки: 

Наукова бібліотека НУВГП – 33000, м. Рівне, вул. Приходька, 75, тел. 

22-25-39. 

Обласна наукова бібліотека –33000 м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 

22-70-63.  

Міська бібліотека  – 33000 м. Рівне, вул.. Гагаріна, 67, тел. 24-14-47. 

33. Internet – ресурси: 

http://zakon.rada.gov.ua - Законодавство України. 

http://www.dazru.gov.ua/  -  Державне агентство земельних ресурсів 

України. 

http: // www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека. 

http: // www.libr.rv.ua/ –  Рівненська державна обласна бібліотека. 

http: // www.rstu.rv.ua/book.html  – Бібліотека НУВГП. 

www.mon.gov.ua/ - Міністерство освіти і науки України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


