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СИЛАБУС 
НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою:__ВК_______ 

2) Навчальний рік: 2022/2023 

3) Освітній рівень: другий рівень вищої освіти (магістр) 

4) Форма навчання: денна, заочна 

5) Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 193 «Землеустрій та кадастр» 

8) Статус освітньої компоненти: вибіркова 

9) Семестр: ІІ 

11) Контактні дані викладача: доцент, к.т.н., доцент Лізунова Аліна Петрівна e-mail: 

lizunova.ap@knuba.edu.ua Кафедра Землеустрою і кадастру, м.Київ, вул. Освіти 4, каб. №428, тел. 

+380442415540 https://www.knuba.edu.ua/lizunova-alina-petrivna/ 

12) Мова викладання: Українська 

 

13) Пререквізити  Земельне право Стандартизація в землеустрої Цивільне та публічне право Правознавство 

 

14) Мета курсу: надання студентам теоретичних та практичних знань щодо ведення та порядку 

адміністрування Державного земельного кадастру. Особлива увага надається вивченню питань технічного 

захисту інформації та вимог технологічного забезпечення виконавців робіт із землеустрою 

 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання 

компетентності 

1. ПРН02. Застосовувати наукову комунікацію при 

написанні наукових матеріалів. 

Обговорення під 

час практичних 

занять, контрольна 

робота 

Практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

ІК.. 

ЗК01 ЗК02 ЗК04 

ЗК05 ЗК07 ЗК08 

ФК02 ФК03 

ФК07 ФК09 

2. ПРН03.Володіти методологією та логікою наукового 

пізнання для розв’язку дослідницьких задач 

Обговорення під 

час практичних 

занять, контрольна 

робота 

Практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

ІК.. 

ЗК01 ЗК02 ЗК04 

ЗК05 ЗК07 ЗК08 

ФК02 ФК03 

ФК07 ФК09 
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3. ПРН04. Аналізувати данні різних інформаційних 

джерел, застосовуючи принципи системного аналізу 

визначати причинно-наслідкові зв’язки між 

значущими факторами при вирішенні прикладних 

професійних завдань 

Обговорення під 

час практичних 

занять, контрольна 

робота 

Практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

ІК.. 

ЗК01 ЗК02 ЗК04 

ЗК05 ЗК07 ЗК08 

ФК02 ФК03 

ФК07 ФК09 

4. ПРН07. Здатність застосовувати теорії, принципів, 

технології та інноваційні методи при вирішенні 

питань раціонального використання, охорони, 

обліку та оцінки земель на національному, 

регіональному, локальному і господар-ському 

рівнях 

Обговорення під 

час практичних 

занять, контрольна 

робота 

Практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

ІК.. 

ЗК01 ЗК02 ЗК04 

ЗК05 ЗК07 ЗК08 

ФК02 ФК03 

ФК07 ФК09 

5. ПРН08. Розуміти і застосовувати принципи і методи 

формування інформації, її систематизації і 

структуризації відповідно до поставлених проектних 

або виробничих завдань 

Обговорення під 

час практичних 

занять, контрольна 

робота 

Практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

ІК.. 

ЗК01 ЗК02 ЗК04 

ЗК05 ЗК07 ЗК08 

ФК02 ФК03 

ФК07 ФК09 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

16 

 

14  1 60 З 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  3 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
30 (1) 

17) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Лекції: 

Тема 1. Державна експертиза землевпорядної документації 

Тема 2. Державна система стандартизації України 

Тема 3. Національні стандарти України 

Тема 4. Міжнародне співробітництво в галузі  стандартизації 

Тема 5. Захист інформації Державного земельного кадастру 

Тема 6. Технічний захист інформації Державного земельного кадастру 

Тема 7. Нормативна документи технічного захисту інформації 

Тема 8. Сертифікація інженерів-землевпорядників 

Практичні: 

Заняття 1. Нормативно-технічна документація розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць 

Заняття 2. Нормативно-технічна документація розробки проекту землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій 

Заняття 3. Нормативно-технічна документація розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

Заняття 4. Нормативно-технічна документація розробки проекту землеустрою щодо впорядкування території 

для містобудівних потреб 

Заняття 5. Нормативно-технічна документація розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

Заняття 6. Нормативно-технічна документація розробки проекту землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів 

Заняття 7. Нормативно-технічна документація розробки проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) 

Контрольна робота: Визначення та впорядкування нормативно-технічної документації щодо розробки 

технічної документація із землеустрою щодо інвентаризації земель 
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18) Основна література:  

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768 – ІІІ. 

2. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. №858-ІV. 

3. Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23.12.1998 № 353 – XIV/ Голос 

України вiд 26.01.1999. 

4. Закон України “Про основи містобудування” від 16.11.92 № 2780-XII/ Відомості Верховної Ради України вiд 

29.12.1992 - 1992 р., № 52, стаття 683. 

5. Закон України «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р. №3613. - Голос України вiд 06.08.2011 - № 

145. 

6. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 р. №3038-VI / Голос України вiд 

12.03.2011 - № 45/ 

7. Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001 р. № 2866-III. 

8. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 №2755 VІ./ Голос України вiд 04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /. 

9. Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005р. № 2807-IV. 

10. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 11.02.2010 р. № 

1878- VІ/ Голос України вiд 16.03.2010 - № 46. 

11. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV. 

12. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 7 червня 2004 року № 1862-ІV. 

13. Закон України “Про розмежування земель державної та комунальної власності” від 05.02.04. 

14. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.03. 

19) Додаткові джерела: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок ведення державного земельного кадастру” від 12 січня 

1993 року № 15 (зі змінами). 

2. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та 

надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів” від 01.11.00 № 1619. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного 

земельного кадастру” від 2 грудня 1997 року № 1355. 

4. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди 

землі” від 25.12.98 № 2073. 

5. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження форм державного акта на право власності на 

земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою” від 02.04.02 № 

449. 

6. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек” 

від 31.03.04 № 410. 

7. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98). Наказ 

ГУГКК при КМ України 9.04.1998 р. № 56. Зареєстровано в Мінюсті України 23.06.1998 р. За № 393/2833. 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Підсумковий 

контроль 

Сума 

ПРН.01 ПРН.02 ПРН.03 

10 10 40 40 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: успішне виконання і здача контрольної роботи 

22) Політика щодо академічної доброчесності:  
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

✓ самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

✓ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; 

✓ дотримання норм законодавства; 

✓ надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності. 

 Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає: 

✓ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; 

✓ дотримання норм законодавства; 

✓ надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну діяльність; 

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3006 

 


