
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт; 

3. Тип: вибіркова; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Янчук Р.М., к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

• виконувати трансформації між системами координат жорсткими та еластичними 

методами; 

• здійснювати геодезичну підготовку для перенесення в натуру (на місцевість) проектів 

землеустрою; 

• обґрунтовувати точність величин, що визначаються за топографічними планами і картами; 

• визначати площі земельних ділянок та оцінювати точність площ. 

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

контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: геодезія, кадастр; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___;  

12. Зміст курсу: 1. Системи координат, що використовуються при проведенні землевпорядних та 

кадастрових робіт.  

2. Обґрунтування точності кадастрових знімань та вимірювань за топографічними та 

кадастровими планами. 

3. Визначення площ при землеустрої.  

4. Методи знімання та коригування кадастрових планів.  

5. Проектування ділянок при складанні проектів землеустрою.  

 6. Способи підготовки вихідних геодезичних даних при перенесенні в натуру проектних меж 

земельних ділянок та методи виконання польових розмічувальних робіт.  

7. Сучасне програмно-технічне забезпечення виконання геодезичних робіт із землеустрою. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Балакірський В.Б., Червоний М.В., Петренко О.Я., Гарбуз М.М. Геодезичні роботи при 

землеустрої. Навчальний посібник. – Харків: Вид-во Харківського національного аграрного 

університету ім.Докучаєва, 2008.- 226с. 

2. 05-04-03 Романчук С. В., Янчук Р. М.,  Методичні вказівки до виконання курсової роботи 

„Проектування земельних ділянок та підготовка розмічувальних елементів для перенесення 

проекту в натуру” з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” 

студентами за напрямом підготовки 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” за 

професійним спрямуванням „Землевпорядкування та кадастр” денної та заочної форм навчання. 

НУВГП, Рівне.–2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/769/ 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 22 год. лабораторних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування…... 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                    Р.М. Янчук, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Name: Geodetic support of land survey and cadastral works 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:  the first (Bachelor's degree) 
5. Year of training, when discipline is offered: 3; 

6. Semester when studying the discipline: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 4 ; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Yanchuk R.M., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must know about: 

• to execute transformation between the systems of coordinates hard and elastic methods; 

 • to carry out geodesic preparation for transference in nature (on locality) of projects of 

organization of the use of land; 

• to ground exactness of sizes which are determined after topographical plans and maps; 

• to determine the areas of lot lands and estimate exactness of areas. 

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

tests 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: geodesy, 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary)___;  

12. Course content:  
1. Systems of co-ordinates which are used for the leadthrough of land survey and cadastral works. 

2. A ground of exactness of cadastre outputs and measurings is after topographical and cadastre 

plans. 

3. Determination of areas is at organization of the use of land. 

4. Methods of creation and correction of cadastre plans. 

5. Planning of areas is at drawing up drafts of organization of the use of land. 

6. Methods of preparation of basic geodesic data at transference in nature of project limits of lands 

and methods of implementation of the field. 

7. The modern software-technical support of implementation of geodetic works in land survey. 

13. Recommended editions: 
1. Balakirski V.B., Chervoniy М.V., Petrenko О.Y., Garbuz М.М. Geodesic works at organization of 

the use of land. Train aid. it is Kharkiv: Kharkiv national agrarian university, 2008.- 226с. 

2. 05-04-03 Romanchuk S. V., Yanchuk R.М.,  Methodical pointing to implementation of term paper 

of "Planning of lot lands and preparation of elements for transference of project in nature" from 

discipline the "Geodesic providing of land survey and cadastral works" students after direction of 

preparation a 0801 "Geodesy, cartography and land survey", NUWM, Rivne.-2013. [Electronic 

resource]. it is access Mode: http://ep3.nuwm.edu.ua/769/ 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 20 hours, practical classes – 22 hours, independent work – 78 hours, total – 120 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, 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  5rd  semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Head of Department                                                R.M. Yanchuk, Ph.D., Associate Professor 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


