
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  ОК 20; 
2. Назва: Організація і управління виробництвом; 
3. Тип: Нормативна; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стахів Я.А., старший 
викладач; 
9. Результати навчання: Формування у студентів знань та практичних навичок організації 
та управління виробництвом в області геодезії та землеустрою. Здатність розробляти проекти 
і програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та 
оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та 
землеустрої. 
10. Форми організації занять: Навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, 
геодезія, геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт, ґрунтознавство, 
фінансова економічна діяльність та інвестиційний аналіз, кадастр, оцінка нерухомості, 
управління урбанізованими територіями. 
12. Зміст курсу: Сутність організації та управління виробництвом землевпорядних та 
геодезичних робіт. Нормування та оплата праці на виробництві, облік та звітність на 
виробництві. Аналіз та управління в землевпорядному виробництві. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Горлачук В.В., В'юн В.Г., Песчанська І.М., Сохнич А.Я., Янчук В.П. 
Управління земельними ресурсами:Підручник/За ред. В.В. Горлачука.-2-ге вид., 
випр.і переробл.-Львів:Магнолія плюс,2006. - 443с. 

2. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. - Львів: 
Магнолія плюс,2006. - 400с. 

3. Бідняк М.Н.,  Організація управління: Навчальний посібник/- К.: А.С.К, 2003. - 176с 
4. Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : навч. посіб. Топографо-

геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи / Є. Ю. Ільків, М. П. 
Лісевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 121 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://194.44.112.13/chytalna/4576/index.html#p=8 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
використання мультимедійних засобів; 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: екзамен; 
16. Мова викладання: українська 

 
В. о. завідувача кафедри      А.Г. Ліщинський, к.т.н., доцент 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAINING COURSE DESCRIPTION 
1. Code: ОК 20; 
2. Title: Real estate valuation; 
3. Type: Normative; 
4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 
5. Educational year, when the course is offered: 4; 
6. Course studying semester: 8; 
7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position:  Stakhiv I.A., Senior Lecturer; 
9. Studying outcomes: Formation of students knowledge and practical skills in the organization 
and management of production in the field of geodesy and land management. Ability to develop 
projects and programs, organize and plan field work, prepare technical reports and formulate results 
of field, camera and remote studies in geodesy and land management. 
10. Organization forms of classes: study lessons, independent work, practical training, control 
activities; 
11. Courses preceding the study of the specified course: Higher mathematics, geodesy, geodetic 
support of land survey and cadastral works, soil science, financial economic activity and investment 
analysis, cadastre, real estate valuation, urban areas management. 
12. Content of the course: The essence of organization and management of production of land 
surveying and geodetic works. Normative and labor remuneration at work, accounting and reporting 
in the production. Analysis and management in land-use production. 
13. Recommended editions: 

1. Gorlachuk V.V., Vyun V.G., Peschanskaya I. M., Sokhnych A.Ya., Yanchuk V.P. Land 
Management: Textbook / Ed. VV Gorlachuk.-2nd form., Vippryi i redesign.-Lviv: Magnolia 
Plus, 2006. - 443s. 
2. Petrovich Y.M., Zakharchin G.M. Organization of production: Textbook. - Lviv: Magnolia 
Plus, 2006. - 400s. 
3. Bad MN, Organization of Management: Textbook / - K .: ASK, 2003. - 176s 
4. Ilk, Ye.Yu. Organization and management of production: teaching. manual Topographic and 
geodetic and cartographic works. Land management works / E. Yu. Ilkiv, M. P. Lisevich. - 
Ivano-Frankivsk: IFNTUNG, 2014 - 121 p. [Electronic resource]. - Access mode: 
http://194.44.112.13/chytalna/4576/index.html#p=8 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours lectures, 20 hours practical work, 78 hours individual work. Total – 120 hours. 
Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, multimedia use. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: exam 
16. Teaching language: Ukrainian 
 
Head of the Department     А. Lishchinsky, associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


