




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  
Галузь знань, 
спеціальність, 

ОКР 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів  –  4,5 

Галузь знань 
19 «Архітектура 
та будівництво» 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Обов’язкова  
 Спеціальність 

193  «Геодезія, та 
землеустрій» 

Модулів – 2 

 
Освітній 
 рівень: 
Магістр 

 
 
 
 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 
 

1-й 
 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

Семестр 
2-й 2-й 

денна заочна Лекції 
 

  –  
 
 

Конт. р-та 
16 год 4 год 

Лабораторні 

Загальна к-ть годин 28 год 8 год 

135 год: 
135 год – 2 сем 

 
 

135 год: 
135 год – 2сем 

 
 

Практичні, семінарські 
– – 

Самостійна робота 
91год 

 
91  год 

 
Індивідуальні завдання: 

–  
 

Конт. р-та – 10 год 
 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи  
студента – 6 
 
 

Вид контролю: 

іспит – 2 сем 
 

іспит – 2 сем 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 44/91; 
для заочної форми навчання – 12/123. 
 
 
 



 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета навчальної дисципліни «Інституційне забезпечення топографо-

геодезичних робіт» полягає в засвоєнні  студентами теоретичних і практичних 
знань в області інституційного регулювання відносин, що виникли в процесі 
виконання топографо-геодезичних робіт. В результаті вивчення даної 
дисципліни студент повинен опанувати основи механізму нормативно-
законодавчого процесу  проведення зазначених робіт. 

Завдання навчальної дисципліни «Інституційне забезпечення 
топографо-геодезичних робіт»: 
- Визначення інституційної основи ведення топографо-геодзичної діяльності 
-  Вивчення основних нормативних правових актів у сфері регулювання 

діяльності з правового забезпечення топографо-геодезичних робіт.  
- Аналіз особливостей топографо-геодезичної діяльності по 

відношенню до різних земельних ділянок, а також різних 
будівельних робіт. 

- Формування уявлень про сучасну систему нормативно-правових 
актів у сфері правового забезпечення топографо-геодезичних робіт.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інституційне 
забезпечення топографо-геодезичних робіт» студент повинен  

- знати: нормативно-законодавчі акти та інші інституційні документи, що 
регулюють правовідносини у процесі професійної діяльності; документи і їх 
класифікацію за заданими ознаками; систему організаційно-розпорядчої 
документації топографо-геодезичної діяльності; техніку складання та 
редагування документів; призначення та основні види організаційних, 
розпорядчих та інформаційно-довідкових документів; поняття та ознаки 
юридичної особи у сфері топографо-годезичної діяльності; організаційно-
правові форми юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація 
юридичних осіб; загальні положення про зобов'язання суб’єктів топографо-
геодезичної діяльності; 

- вміти: застосовувати вимоги законодавчих та інших нормативних 
документів при організації та виконанні топографо-геодезичних робіт;  
застосовувати отримані знання у виробничій діяльності з регулювання 
відносин, що виникають в процесі цієї діяльності;  захищати свої права 
відповідно до трудового законодавства. 



 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ Змістовний модуль, теми лекцій  і орієнтирний перелік 
питань  

Рекомендо-
вана 

література 
1 2 3 

Змістовий модуль 1. Законодавчий базис топографо-геодезичної діяльності – 
8 год 

1.1 
 
 

Предмет і завдання курсу (2 год) 
1. Зміст інституційного забезпечення топографо-

геодезичних робіт 
2. Історичні етапи розвитку топографо-геодезичних робіт 
3. Роль законодавства у сфері топографо-геодезичної 

діяльності 

 
[1, 16] 

 

1.2 
 

Нормативно-законодавче забезпечення топографо-
геодезичних робіт (2 год) 

1.  Загальний огляд земельного законодавства 
2. Класифікація законодавства у сфері топографо-

геодезичної діяльності 
3.  Підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють 

топографо-геодезичні роботи 

[1, 2, 3, 4, 5, 
16]  

 
 

1.3 
 
 
 

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну 
діяльність» (2 год) 

1.  Основний закон у сфері топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності.  

2. Основні поняття, об'єкти і суб'єкти  в   сфері топографо-
геодезичної і картографічної діяльності  

3. Нормативно-технічна документація в сфері топографо-
геодезичної та картографічної діяльності 

[3] 

1.4 
 

Основні положення інженерно-геодезичних вишукувань (2 
год) 
1. Загальні вимоги до проведення досліджень, склад і обсяг 
досліджень 
2. Вимоги до опорних геодезичних мереж 
3. Вимоги до розрядних та знімальних геодезичних мереж та 
виконання знімання 
 
 
 
 

[3,5]  
 



 

Змістовий модуль 2. Управління та розвиток топографо-геодезичної 
діяльності -8 год                 

2.1 
 

Державне управління і розвиток відносин в галузі топографо-
геодезичної діяльності. (2 год) 

1.  Порядок проведення контролю, прийому і оцінки якості 
топографо- геодезичних і картографічних робіт 

2. Державний геодезичний нагляд  
3. Контроль і відповідальність за порушення законодавства 

[6,7] 

2.2 
 

Види і умови здійснення топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності (2 год) 

1. Топографо-геодезичні роботи загальнодержавного і 
спеціального значення 
2. Організація виконання топографо-геодезичних і 
картографічних робіт загальнодержавного і спеціального 
значення 
3. Нормативно-технічна документація в сфері топографо-
геодезичної діяльності, її облік та порядок користування  

[3,7] 

2.3 
 

Стандартизація топографо-геодезичних і картографічних  
робіт. (2 год) 
1. Основні поняття Стандартизації топографо-геодезичних 
робіт.  
2. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної 
діяльності 
3. Авторське право в картографії 

[3,4] 

2.4 
 

Права і обов'язки працівників у сфері професійної діяльності 
(2 год) 
1. Правове регулювання трудових відносин 
2. Виконання договірних зобов'язань. Відповідальність за 
порушення договору  
3. Охорона праці при проведенні топографо-геодезичних 
робіт 

 

 
[5,6,7] 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо-
го  

у тому числі усьо
-го  

у тому числі 
лек лаб інд с.р лек лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Законодавчий базис топографо-геодезичної діяльності 
Тема 1. Предмет і завдання 
курсу 

8 2 2 - 4 
10 - - - 3 

Тема 2. Нормативно-
законодавче забезпечення 
топографо-геодезичних робіт 

16 2 2 - 10 14 1 - - 20 

Тема 3. Закон України «Про 
топографо-геодезичну і 
картографічну діяльність» 

18 2 6 - 10 10 1 2 - 20 

Тема 4. Основні положення 
інженерно-геодезичних 
вишукувань 

 
20 

 
2 

 
4 

 
- 

 
14 16 - 2 0 10 

Разом за змістовим модулем 1 62 8 14 - 38 94 2 4 0 53 
Змістовий модуль 2. Управління та розвиток топографо-геодезичної діяльності 

Тема 1. Державне управління і 
розвиток відносин в галузі 
топографо-геодезичної 
діяльності 

 
18 

 
2 

 
4 

 
- 

 
12 

18 1 - - 20 

Тема 2. Види і умови 
здійснення топографо-
геодезичної і картографічної 
діяльності 

18 2 4 - 12 30 - 1 - 20 

Тема 3. Стандартизація 
топографо-геодезичних і 
картографічних  робіт 

17 2 4 - 11 11 1 1 - 10 

Тема 4. Права і обов'язки 
працівників у сфері 
професійної діяльності 

20 2 2 - 16 27  2 - 20 

Разом за змістовим модулем 2 73 8 14 - 57 86 4 8 0 123 
ІНДЗ    -     +  

Усього годин 135 16 28 - 91 180 4 8 0 123 
 
 
 
 
 

 



 

5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми К-ть годин 
денна заочна 

1 2 3  
1 Вступне заняття. Основні поняття про топографо-

геодезичну діяльність 
2  

2 Нормативно-законодавче забезпечення топографо-
геодезичних робіт 

2 2 

3. Закон України «Про топографо-геодезичну і 
картографічну діяльність» 

2  

4. Основні поняття та нормативно-технічна документація в 
сфері топографо-геодезичної та картографічної 
діяльності 

2 2 

5. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 

2  

6. Загальні вимоги до проведення топографо-геодезичних 
робіт 

  

7. Модульна контрольна робота №1 2  
8. Державне управління   в галузі топографо-геодезичної 

діяльності 
  

9. Державний геодезичний нагляд  2  
10.  Стандартизації топографо-геодезичних робіт.  2 2 
11. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної 

діяльності 
2  

12. Топографо-геодезичні роботи загальнодержавного і 
спеціального значення 

2 2 

13. Організація виконання топографо-геодезичних і 
картографічних робіт загальнодержавного і 
спеціального значення 

2  

14. Охорона праці при проведенні топографо-геодезичних 
робіт 

10  

 Модульна контрольна робота №2 2  
 
Всього по дисципліні 

 
28 

 
8 

 
 
 
 
 



 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
 

Назва теми К-ть  год 
денна заочна 

1 2 3 4 
1 Законодавчі акти та інші нормативні документи, що 

регулюють правовідносини у процесі професійної діяльності у 
сфері земельних відносин 

4 15 

2 Система організаційно- розпорядчої документації інженера-
геодезиста. Техніка складання та редагування документів 

10 15 

3 Міжнародне співробітництво у сфері топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності 

10 15 

4 Порядок контролю, прийому і оцінки якості топографо-
геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного та 
спеціального призначення, перелік яких наведено в Законі 
України «Про топографо- геодезичну і картографічну 
діяльність» 

14 15 

5 Вимоги до аерофототопографічної зйомки, оновлення 
топографічних планів, вимоги до геодезичних робіт при 
вивченні небезпечних геологічних об’єктів 

12 15 

6 Адміністративна відповідальність і покарання у сфері 
земельних відносин: поняття і види. 

12 15 

7 Загальні положення про договір у сфері господарської 
діяльності. 

11 15 

8 Контроль і відповідальність за порушення законодавства у 
сфері топографо-геодезичної діяльності. 

16 18 

 
Всього по дисципліні 

 
91 

 
123 

 



 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання є формою індивідуально-

консультативної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком 

індивідуально-консультативної роботи. 

Орієнтовний перелік тем індивідуальних завдань 

для самостійної роботи студентів 

1. Класифікація земельного законодавства 

2. Зв’язок інституційного підґрунтя землевпорядної та топографо-геодезичної 

діяльності 

3. Трудові правовідносини. Права і обов'язки працівників і роботодавців в сфері 

топографо-гоедезичної діяльності. 

4. Трудовий договір: поняття, види, зміст. 

5. Економічні та адміністративні суперечки у сфері топографо-геодезичної 

діяльності 

6. Основні вимоги техніки безпеки під час польових та камеральних 

топографо-геодезичних робіт. 

7. Організація управління топографо-геодезичною діяльністю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методи навчання – це способи спільної роботи викладача і студентів, 

спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань, придбання практичних 

навичок і умінь, розвиток у них пізнавальних здібностей, формування високих 

моральних, ділових та професійних якостей.  
При проведенні лекційних і лабораторних робіт з дисципліни 

«Інституційне забезпечення топографо-геодезичних робіт» застосовують 

словесні, інноваційні, наочні та практичні методи навчання, які приведені на 

схемі 1. 

 
 

 



 
Схема1.  Методи навчання

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

СЛОВЕСНІ ІННОВАЦІЙНІ НАОЧНІ ПРАКТИЧНІ 

Розповідь 

Пояснення 

Бесіда 
- евристична 
- репродуктивна 
- вступна 
- підсумкова 

Інструктаж 
- вступний 
- поточний 
- підсумковий 
 

Метод презентацій 

Робота в групах 

Мозковий штурм 

Ілюстрація 

Демонстрація 

Спостереження 

Лабораторна робота 

Практична робота 

Вправи 
- підготовчі 
- тренувальні 
- графічні 
- усні 
- практичні 
-технічні 

 

Робота на 
виробництві 



 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

 Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інституційне забезпечення 

топографо-геодезичних робіт» здійснюється у кожному семестрі та передбачає 

наступні контрольні заходи: 

1) поточний контроль, який  оцінює засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторних занять; 

2) модульний контроль, який оцінює  якість засвоєння студентом змісту 

залікових модулів під час виконання модульних контрольних робіт;  

3) підсумковий семестровий контроль,  який оцінює якість засвоєння 

змісту навчальної дисципліни «Інституційне забезпечення топографо-

геодезичних робіт»: іспит. 

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять 

визначає викладач.  

  Модульний контроль проводиться за розкладом аудиторних занять за: 

1) тестами в електронному варіанті за рішенням кафедри;  

2) в письмовій формі за вирішенням ситуаційної задачі чи  практичного 

завдання.  

Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни  (незалежно від форми 

підсумкового контролю) оцінюється в балах за шкалою (табл.  1). 

Заліковий модуль розраховується з врахуванням балів за поточний контроль 

і модульну контрольну роботу.  

Заліковий модуль зараховується, якщо студент отримав за нього не 

менше 60-ти балів із 100 можливих. Заліковий модуль за який студент отримав 

від 0 до 59 балів із 100 можливих підлягає перездачі (один раз). Незадовільна 

оцінка за заліковий модуль не компенсується оцінкою за інший модуль. 

Перездача модулів з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється. 

Загальний бал за підсумковий модульний контроль визначається як 

середньоарифметичне балів за залікові модулі. 



 

 
Таблиця 1.   

 
                      Шкала   оцінювання 
 

Оцінки ( бали ) за шкалою університету  
 

Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 
за діючою 

національною 
шкалою 

 

Тестовий контроль 

 
Бали   за поточний 

контроль, 
письмову 

контрольну роботу, 
підсумковий 

контроль 

 
Умовна 
оцінка 

% 
правильних  
відповідей 

 
бали 

100 100 100 5+  
5 

“ відмінно” 95-99 95-99 95-99        5 

90-94 90-94 90-94 5 - 

85-89 85-89 85-89 4+  
4 

“ добре “ 80-84 80-84 80-84        4 

74-79 74-79 75-79 4 - 

    
70-73 70-73 70-74 3+  

3 
“ задовільно “ 65-69 65-69 65-69         3 

60-64 60-64 60-64 3 - 

0-59 0-59 0-59 2 2 
“незадовільно“ 

  60 - 100  зараховано 

 
При вивченні дисципліни передбачена форма контролю – іспит, до якого 

допускаються студенти, які отримали за результатами підсумкового модульного 

контролю не менше 35-ти балів. 

 

 



 

Іспит проводиться у вигляді комп’ютерного тестування, або письмового 

опитування. При проведенні іспиту студенту випадає 100 тестових завдань, або 

не менше 3 питань, на які надається змістовна письмова відповідь та додаткові 

питання за необхідності. 

Для складання іспиту на навчальну групу виділяється дві академічні 

години (одна пара занять).  

Бал за дисципліну виставляється за результати балів, отриманих на іспиті 

за національною шкалою та шкалою ЕСТS (див. табл. 2). 

Повторна перездача академічної заборгованості допускається два рази з 

кожної дисципліни комісії, призначеною деканом факультету. 

 

 
 
 
 



 

 

Таблиця 2. Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання 

Сума 
балів за 

100-
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ECTS 

Значення 
оцінки 
ECTS 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 7 
90 - 100 A відмінно Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги 
викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і нахили 

Високий 
(творчий) 

відмінно зараховано 

82 - 89 B дуже добре Студент вільно володіє вивченим обсягом 
матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені помилки, кількість 

яких незначна 

Достатній 
(конструктивно- 

варіативний) 

добре 

74 - 81 C добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок 



 

1 2 3 4 
64 - 73 D задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 
положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 
помилки, серед яких є значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивний)

60 - 63 E достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

 
35 - 59 FX незадовільно 

з можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 
(рецептивно

продуктивний)

1 - 34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 



 

 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
1.Земельний кодекс України: Закон від 25.10.2001 № 2768-III  
2.Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 № 858-IV 
3. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність: Закон України N 353-
XIV від 23.12.1998 р 
4. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 05.06.2014 № 
1314-VII . 
5. Інструкція з топографічного знімання для масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500.  ГКНТА-2.04-02-98. –  К.: Головне  управління геодезії, картографії  та 
кадастру України, 1999. – 156 с. 
6. Организация, планирование и управление геодезическим 
производством:Учебник для вузов/Иванова В. А.,Беспалов Н.А.,Васютинский 
И.Ю. и др.-М.:Недра,1986.-371с.,ил. 
7.        Кавунець Д. Н .Організація і управління геодезичним 
виробництвом:Навч. Посібник.-2-ге вид.-К.:КНУБА,2003.-200с. 
 

Допоміжна 
8. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII 
7.Закон України «Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року 
N 962-IV 
9. Інструкція про умови і правила виконання аерофотознімальних, топографо-
геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок. 
10.СНІП 1.02.07-87. Інженерні вишукування для капітального будівництва. 
11.Основні положення створення топографічних планів у масштабі 1: 5000, 1: 
2000, 1: 1000 і 1: 500. 
12.Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 
1: 10000, 1: 25000, 1: 50000, 1: 100000, 1: 200000, 1: 500000, 1: 1 000000. 
13.Положення про авторські права в картографії. 
14.Островський А.Л. Геодезія.Частина перша. Топографія : навч. посібник/ 
Островський А.Л., Мороз О.І., Тартачинська З.Р., Гарасимчук І.Ф. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 440 с. 
15.Геодезія. Частина перша: Підручник. з-тє вид., виправл. та доп. / [за заг. ред. 
Могильного С.Г. і Гавриленка Ю.М.]. – Донецьк: Технопарк ДонНТУ 
«УНІТЕХ», 2009. – 514 с. 
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17. httр: // www.nbuv.gov.ua  – адрес пошукової сторінки реферативних 

матеріалів Національної бібліотеки України ім. Вернадського 
 
 
 
 


