
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР» 

для здобувачів вищої освіти  
освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 201 «Агрономія» 

  
Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Земельний кадастр» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» спеціальності 201 «Агрономія». 
 Мета навчальної дисципліни: формування фахівців зі знаннями 
теоретичних основ земельного кадастру, складу та змісту його складових 
частин і практичними навичками процедури отримання необхідних 
відомостей і документів про правовий режим земель, розподіл їх за 
категоріями та серед власників землі та землекористувачів, організація 
обліку кількості і якості земель, встановлення порівняльної 
народногосподарської цінності земель, запровадження процедури отримання 
земельно-кадастрової інформації в процесі проведення проектних робіт, 
спеціальних обстежень та розвідувань, вивчення правових, методичних, 
технічних, організаційних і практичних аспектів ведення Державного 
земельного кадастру. 

Завдання навчальної дисципліни: опанувати методологію і методику 
ведення земельного кадастру, методи оцінки і використання матеріалів 
сучасних вишукувань і обстежень, виконувати  комплекс робіт по вивченню, 
обліку і оцінці земельних ресурсів у системі внутрішньогосподарського і 
державного земельного кадастру. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Загальне положення про земельний кадастр 
Тема 2. Характеристика державного земельного кадастру 
Тема 3. Земельні ресурси як об’єкт державного земельного кадастру 
Тема 4. Способи одержання земельно-кадастрових даних 
Тема 6. Бонітування ґрунтів  
Тема 7. Економічна оцінка земель 
Тема 8. Державна реєстрація земельних ділянок 

 
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: 
- володіння методологією і методикою ведення земельного кадастру; 
- знання основ бонітування ґрунтів; 
- здійснення економічної оцінки земель для їх раціонального 
використання у народному господарстві; 
- прийняття рішень та рекомендацій, надання консультацій; 

 Результати навчання: 
- використовувати матеріали сучасних вишукувань і обстежень; 
- забезпечувати повноту відомостей про всі земельні ділянки; 
- застосовувати єдину систему просторових координат та системи 

ідентифікації земельних ділянок; 
- виконувати  комплекс робіт по вивченню, обліку і оцінці земельних 

ресурсів у системі внутрішньогосподарського і державного 
земельного кадастру; 

- розробляти систему конкретних заходів підвищення родючості 
ґрунтів і поліпшення використання земель.    

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Земельний кадастр» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 
здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
 


