
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОДЕЗІЯ І 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ» 
для здобувачів вищої освіти  

освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія»  
 

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин / 4 кредити 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Геодезія і землевпорядкування» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітнього ступеня 
«Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія». 
 Мета навчальної дисципліни: формування фахівців зі знаннями і 
практичними навичками геодезичних вимірювань на землях, відведених під 
сільськогосподарське користування, їх математичної обробки, а також 
складання планів та визначення площ цих ділянок. 
 Завдання навчальної дисципліни: набути відповідний обсяг 
теоретичних, методологічних знань та практичних навичок з проведення 
геодезичних робіт і обробки результатів геодезичних вимірювань та 
складання планово-картографічних матеріалів, вміти знаходити оптимальні 
проектні рішення для кожних умов. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Вивчення поверхні Землі 
Тема 2. Зображення місцевості на топографічних картах.  

 Тема 3. Горизонтальна зйомка місцевості.  
 Тема 4. Вимірювання вертикальних і горизонтальних кутів.  
 Тема 5. Вертикальна зйомка місцевості.  
 Тема 6. Землевпорядкування сільськогосподарських угідь.  
 Тема 7. Впорядкування території сівозмін.  

У результаті опанування дисципліни у здобувачів вищої освіти 
будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- вміння виявляти та вирішувати проблеми; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні предметні компетентності: 
- вміти користуватися різноманітними геодезичними приладами при 
виконанні простих геодезичних зйомок; 
-  знати способи побудови планів земельних угідь та розрахунок площі 
ділянок різними способами;  



-  вміння використовувати результати вимірювань та графічних побудов 
при вирішенні завдань організації сільськогосподарського виробництва, 
землевпорядкування, проектуванні інженерних споруд, виконанні 
меліоративних робіт тощо. 

 Результати навчання: 
- визначати місце  і роль землі в суспільному виробництві; 
- проводити землевпорядні та організаційні заходи щодо 

використання і надання землі в користування; 
- здійснювати контроль і моніторинг використання землі в 

господарстві. 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Геодезія і землевпорядкування» є лекції, лабораторні заняття та самостійна 
робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


