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Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

2. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Дисципліни, що формують загальні компетентності 
 Знання вітчизняної історії,  

розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності. 
Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Уміти аналізувати й оцінювати 

явища політичного розвитку 

українського суспільства в 

контексті світової історії, 

застосовувати здобуті знання для 

прогнозування суспільних 

процесів. Дотримуватися 

цінностей громадянського 

суспільства в повсякденному житті 

і професійній діяльності. 

 

Історія української 

державності 

Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. Здатність 

спілкуватися з представниками інших 

професійних та культурних груп 

різного рівня. 

 Володіння основними термінами 

та поняттями культурології на 

рівні відтворення, тлумачення й 

використання в повсякденному 

житті.  

Культурологія 



Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. Навики 

здійснення безпечної діяльності та 

охорони навколишнього середовища. 

Здатність організовувати та 

виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

життєдіяльності. 

Розробляти заходи з охорони 

навколишнього  середовища, 

охорони  праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

 

Екологія  

Здатність організовувати та 

виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

життєдіяльності. 

Розробляти заходи з охорони 

навколишнього  середовища, 

охорони  праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

 

Безпека життєдіяльності 

Знання права,  розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і 

соціальній діяльності. Здатність 

реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

Дотримуватися цінностей 

громадянського суспільства в 

повсякденному житті і 

професійній діяльності. Уміння 

користуватися нормативно-

правовими актами. 

 

Правознавство 

Знання економіки, розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і 

соціальній діяльності. Здатність 

застосовувати знання, зокрема з 

базових природничих, юридичних, 

економічних дисциплін у практичних 

ситуаціях. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Уміння аналізувати складні 

явища суспільного життя з 

вирішенням завдань економічної 

теорії і практики. Будувати 

взаємозв’язки між накопиченими 

впродовж життя знаннями та 

досвідом, елементами 

природничих, юридичних, 

економічних освітніх компонент і 

способами їх практичного 

використання в професійній 

діяльності. 

 Економічна теорія 

Знання  та розуміння предметної 

області та   розуміння професійної 

діяльності. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. Здатність вчитися 

і оволодівати сучасними знаннями. 

Вільно володіти державною 

мовою як усно, так і письмово, а 

також спілкуватися та робити 

переклади з іноземної мови в 

обсязі, необхідному для 

забезпечення професійного 

спрямування.  

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

Розуміння необхідності та 

дотримання норм здорового способу 

життя. Використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Уміння підтримувати та 

розвивати фізичне та моральне 

здоров’я, захищати особисте життя 

в умовах впливу негативних 

факторів зовнішнього середовища. 

Фізичне виховання 

Базові знання фундаментальних  

розділів математики, в обсязі, 

Уміння застосовувати 

математичні знання у процесі 
Вища математика 



необхідному для володіння 

математичним апаратом відповідної 

галузі знань. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

розв’язання загально 

математичних та професійних 

задач. 

Знання  та розуміння предметної 

області та   розуміння професійної 

діяльності. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Вільно володіти державною 

мовою як усно, так і письмово.  

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

2.2 Дисципліни, формують професійні компетентності 
Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність виконувати креслення, 

елементи графіки, складати та 

оформляти планово-картографічні 

матеріали на паперових та 

електронних носіях. Здатність 

розробляти схеми, проєкти, робочі 

проєкти та технічну документацію з 

дотриманням вимог державних 

стандартів, принципів діловодства та 

використанням сучасних технічних і 

програмних засобів. 

 

Уміння виконувати креслення, 

елементи графіки, складати та 

оформляти планово-картографічні 

матеріали на паперових та 

електронних носіях згідно 

стандартів. 

Топографічне та 

землевпорядне креслення з 

основами комп’ютерної 

графіки 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність виконувати топографо-

геодезичні роботи з метою 

одержання планово-картографічного 

матеріалу для цілей землеустрою, 

земельного кадастру, гідрографії, 

будівництва та промисловості. 

Здатність виконувати теодолітну, 

нівелірну, тахеометричну, мензульну, 

комбіновану зйомку місцевості, 

використовувати супутникові 

системи, автоматизовані способи 

зйомки території, оформлювати та 

використовувати результати знімань 

згідно вимог державних стандартів та 

земельного законодавства України. 

Виконувати знімання території 

різними способами та створювати 

за результатами знімання 

геодезичні, топографічні і 

картографічні матеріали, дані, 

продукцію. Опанування 

методикою виконання різних видів 

топографо-геодезичних робіт з 

метою одержання планово-

картографічного матеріалу, 

визначення площ земельних 

ділянок для цілей землеустрою, 

земельного кадастру, гідрографії, 

будівництва та промисловості. 

Володіти прийомами і навичками 

роботи з теодолітом, нівеліром, 

тахеометром, мензулою, 

опрацювання та оформлення 

результатів знімань як вручну, так 

і за допомогою сучасних 

програмних комплексів. 

Геодезія 



Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність виконувати топографо-

геодезичні роботи з метою 

одержання планово-картографічного 

матеріалу для цілей землеустрою, 

земельного кадастру, гідрографії, 

будівництва та промисловості. 

Здатність виконувати теодолітну, 

нівелірну, тахеометричну, мензульну, 

комбіновану зйомку місцевості, 

використовувати супутникові 

системи, автоматизовані способи 

зйомки території, оформлювати та 

використовувати результати знімань 

згідно вимог державних стандартів та 

земельного законодавства України. 

Здатність встановлення і відновлення 

меж землекористувань та 

перенесення проектів землеустрою в 

натуру, геодезичних робіт при 

інвентаризації (кадастрових зйомках) 

та приватизації земельних ділянок, 

використовувати матеріали 

аерофотозйомки при встановленні і 

відновленні меж землекористувань 

при коректуванні планів, перенесенні 

проектів в натуру та проведенні 

кадастрових робіт. Здатність 

використовувати планово-

картографічні матеріали та вносити 

зміни до них. 

Виконувати знімання території 

різними способами та створювати 

за результатами знімання 

геодезичні, топографічні і 

картографічні матеріали, дані, 

продукцію. Опанування 

методикою виконання різних видів 

топографо-геодезичних робіт з 

метою одержання планово-

картографічного матеріалу, 

визначення площ земельних 

ділянок для цілей землеустрою, 

земельного кадастру, гідрографії, 

будівництва та промисловості. 

Вміти здійснювати контроль 

якості виконання польових, 

камеральних, геодезичних і 

землевпорядних робіт. Володіти 

прийомами і навичками роботи з 

теодолітом, нівеліром, 

тахеометром, мензулою, 

опрацювання та оформлення 

результатів знімань як вручну, так 

і за допомогою сучасних 

програмних комплексів. 

Геодезичні роботи при 

землеустрої 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність розробляти схеми, проєкти, 

робочі проєкти та технічну 

документацію з дотриманням вимог 

державних стандартів, принципів 

діловодства та використанням 

сучасних технічних і програмних 

засобів. Здатність приймати 

обгрунтовані рішення. Здатність 

оптимізовувати використання 

земельних угідь та здійснювати 

еколого-економічне обгрунтування 

сівозмін і впорядкування угідь, 
виконувати роботи з територіального 

землеустрою. Здатність 

використовувати професійно-

орієнтовані знання з математичної 

обробки результатів польових 

вимірювань, при визначенні площ та 

складанні експлікацій. Здатність 

встановлювати і відновлювати межі 

землекористувань та переносити 

проекти землеустрою в натуру, 

Демонструвати вміння 

виготовляти основні види 

документації із землеустрою 

згідно технічного завдання та 

затверджених вимог. 

Застосовувати відомі методи і 

технології землевпорядного 

проєктування, територіального та 

господарського землеустрою з 

метою забезпечення раціонального 

використання земельних ресурсів. 

Застосовувати діючі нормативно-

правові акти для здійснення 

професійної діяльності. Володіти 

методами розробки всіх видів 

проектів землеустрою та технічної 

документації. Вміти здійснювати 

контроль якості виконання 

польових, камеральних, 

геодезичних і землевпорядних 

робіт. Уміння застосовувати 

принципи, державні та галузеві 

стандарти при розробці 

землевпорядної документації. 

Землевпорядне 

проектування 



виконувати геодезичні роботи  при 

інвентаризації (кадастрових зйомках) 

та приватизації земельних ділянок, 

використовувати матеріали 

аерофотозйомки при встановленні і 

відновленні меж землекористувань 

при коректуванні планів, перенесенні 

проектів в натуру та проведенні 

кадастрових робіт. Здатність 

виконувати всі види проектних робіт 

та технічну документацію  згідно 

Закону України « Про землеустрій».   

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність опрацьовувати та 

використовувати фотограмметричні 

матеріали для цілей геодезії та 

землеустрою, а також при 

проєктуванні, будівництві і 

експлуатації інженерних споруд, 

земельному кадастрі. 

Здатність використовувати 

матеріали аерофотозйомки при 

встановленні і відновленні меж 

землекористувань при коректуванні 

планів, перенесенні проектів в натуру 

та проведенні кадастрових робіт. 

Використовувати геодезичне і 

фотограмметричне обладнання, 

матеріали і технології, методи 

математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань.  Самостійно 

розв’язувати різні задачі при 

перенесенні проектів в натуру, 

прив’язці і дешифруванню 

аерофотознімків, складати 

фотоплани та здійснювати 

комбіновану зйомку. 

Фотограмметрія 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати теоретичні 

знання і практичні навички в 

реалізації компетенції державних 

органів у галузі ведення державного 

земельного кадастру та реєстрації 

земель. Здатність виконувати роботи, 

що забезпечують складові частини 

земельного кадастру згідно 

Земельного кодексу України. 

Здатність проводити облік земель на 

рівні сільського населеного  пункту 

та в складі проектної групи 

об’єднаної територіальної громади. 

Застосовувати діючі нормативно-

правові акти для здійснення 

професійної діяльності.  

Упорядковувати отриману з різних 

джерел інформацію та формувати 

на її основі поземельну книгу.  

Виконувати роботи в складі групи 

фахівців з кадастрового зонування, 

кадастрових зйомок, бонітування 

ґрунтів, здійснення економічної та 

грошової оцінки земель, облік 

кількості та якості земель, тощо. 

Освоїти методику основного і 

поточного, кількісного і якісного 

обліку земель. Самостійно 

володіти теоретичними знаннями і 

практичними навиками в реалізації 

компетенції державних органів у 

галузі ведення державного 

земельного кадастру та реєстрації 

земель. Володіти знаннями, 

вміннями та навиками, 

необхідними для роботи 

користувача системи державного 

земельного кадастру, в тому числі 

державним кадастровим 

Земельний кадастр 



реєстратором. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність володіти юридичними 

знаннями, на рівні, достатньому для 

вирішення земельних спорів між 

землевласниками з врахуванням 

історичних аспектів та досвіду 

управління земельними відносинами, 

провадження дорадчої діяльності 

щодо реєстрації земельних ділянок і 

прав власності на неї, супроводження 

оформлення всіх видів цивільно-

правових угод щодо земельних 

ділянок. Здатність приймати 

обгрунтовані рішення. Здатність 

застосовувати знання з земельного 

права, земельних правовідносин з 

метою забезпечення права власності 

та користування землею і 

здійснювати операції з нерухомістю,  

юридичних оформлень 

землевпорядної документації, 

регулювання земельних відносин в 

межах сільських (міських) рад 

базового рівня в т.ч. (об’єднаних 

територіальних громад). 

Самостійно застосовувати знання з 

земельного права, земельних 

правовідносин з метою 

забезпечення права власності та 

користування землею і 

здійснювати операції з 

нерухомістю. Вирішувати питання 

регулювання земельних відносин в 

межах сільських (міських) рад 

базового рівня в тому числі 

(об’єднаних територіальних 

громад). Уміння застосовувати 

діючі нормативно- правові акти 

для здійснення професійної 

діяльності. Приймати проєктні 

рішення в різних умовах на основі 

пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Земельне право 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність володіти юридичними 

знаннями, на рівні, достатньому для 

вирішення земельних спорів між 

землевласниками з врахуванням 

історичних аспектів та досвіду 

управління земельними відносинами, 

провадження дорадчої діяльності 

щодо реєстрації земельних ділянок і 

прав власності на неї, супроводження 

оформлення всіх видів цивільно-

правових угод щодо земельних 

ділянок. Здатність приймати 

обгрунтовані рішення. Здатність 

Аргументувати прийняття рішення 

в професійній області перед 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(органів місцевого 

самоврядування, державної влади, 

тощо). Приймати проєктні рішення 

в різних умовах на основі пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. Уміння 

застосовувати діючі нормативно- 

правові акти для здійснення 

професійної діяльності. 

Вирішувати   питання  

регулювання земельних відносин  

в межах сільських (міських) рад  

базового рівня в тому числі 

(об’єднаних територіальних 

Управління земельними 

ресурсами 



регулювання земельних відносин в 

межах сільських (міських) рад 

базового рівня в т.ч. (об’єднаних 

територіальних громад). Здатність 

застосовувати законодавчу базу про 

Державне управління земельним 

фондом, його суть і завдання. 

громад). 

2.3 Практична підготовка 
Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

аналізувати склад, властивості, 

походження, розвиток, географічне 

поширення різних видів ґрунтів, та, 

на основі отриманих даних, 

розробляти способи їх охорони, 

моніторингу, раціонального 

використання в сучасному 

сільськогосподарському виробництві.  

Уміння працювати у колективі та 

команді. Здатність організовувати та 

виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

життєдіяльності. 

Робити висновки щодо 

раціонального використання 

різних типів ґрунтів для цілей 

сільськогосподарського 

виробництва, формування 

сівозмін, захисту земель від ерозії 

та деградації, їх охорони і 

моніторингу. Оволодіння 

робочими навичками працювати 

самостійно або в групі, уміння 

отримати результат у межах 

обмеженого часу з наголосом на 

професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

Розробляти заходи з охорони праці 

і безпеки життєдіяльності в галузі 

та забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

грунтознавства 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

аналізувати склад, властивості, 

походження, розвиток, географічне 

поширення різних видів ґрунтів, та, 

на основі отриманих даних, 

розробляти способи їх охорони, 

моніторингу, раціонального 

використання в сучасному 

сільськогосподарському виробництві.  

Уміння працювати у колективі та 

команді. Здатність організовувати та 

виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

життєдіяльності. 

Робити висновки щодо 

раціонального використання 

різних типів ґрунтів для цілей 

сільськогосподарського 

виробництва, формування 

сівозмін, захисту земель від ерозії 

та деградації, їх охорони і 

моніторингу. Оволодіння 

робочими навичками працювати 

самостійно або в групі, уміння 

отримати результат у межах 

обмеженого часу з наголосом на 

професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

Розробляти заходи з охорони праці 

і безпеки життєдіяльності в галузі 

та забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

 основ 

сільськогосподарського 

виробництва 



Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

виконувати топографо-геодезичні 

роботи з метою одержання планово-

картографічного матеріалу для цілей 

землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та 

промисловості.  Уміння працювати у 

колективі та команді.  Здатність 

виконувати теодолітну зйомку 

місцевості, оформлювати та 

використовувати результати знімань 

згідно вимог державних стандартів та 

земельного законодавства. Здатність 

організовувати та виконувати всі 

види робіт з неухильним 

дотриманням вимог охорони праці, 

природи та безпеки життєдіяльності. 

Виконувати знімання території 

різними способами та створювати 

за результатами знімання 

геодезичні, топографічні і 

картографічні матеріали, дані, 

продукцію. Опанування 

методикою виконання різних видів 

топографо-геодезичних робіт з 

метою одержання планово-

картографічного матеріалу, 

визначення площ земельних 

ділянок для цілей землеустрою, 

земельного кадастру, гідрографії, 

будівництва та промисловості. 

Володіти прийомами і навичками 

роботи з теодолітом,  опрацювання 

та оформлення результатів знімань 

як вручну, так і за допомогою 

сучасних програмних комплексів. 

Вміти здійснювати контроль 

якості виконання польових, 

камеральних, геодезичних і 

землевпорядних робіт. Оволодіння 

робочими навичками працювати 

самостійно або в групі, уміння 

отримати результат у межах 

обмеженого часу з наголосом на 

професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

Розробляти заходи з охорони праці 

і безпеки життєдіяльності в галузі 

та забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з  

теодолітної зйомки 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

виконувати топографо-геодезичні 

роботи з метою одержання планово-

картографічного матеріалу для цілей 

землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та 

промисловості.  Уміння працювати у 

колективі та команді.  Здатність 

виконувати тахеометричну зйомку 

місцевості, оформлювати та 

використовувати результати знімань 

згідно вимог державних стандартів та 

земельного законодавства. Здатність 

організовувати та виконувати всі 

види робіт з неухильним 

дотриманням вимог охорони праці, 

природи та безпеки життєдіяльності. 

Виконувати знімання території 

різними способами та створювати 

за результатами знімання 

геодезичні, топографічні і 

картографічні матеріали, дані, 

продукцію. Опанування 

методикою виконання різних видів 

топографо-геодезичних робіт з 

метою одержання планово-

картографічного матеріалу для 

цілей землеустрою, земельного 

кадастру, гідрографії, будівництва 

та промисловості. Володіти 

прийомами і навичками роботи з 

теодолітом, тахеометром,  

опрацювання та оформлення 

результатів знімань як вручну, так 

і за допомогою сучасних 

програмних комплексів. Вміти 

здійснювати контроль якості 

виконання польових, камеральних, 

геодезичних і землевпорядних 

робіт. Оволодіння робочими 

навичками працювати самостійно 

або в групі, уміння отримати 

результат у межах обмеженого 

часу з наголосом на професійну 

Навчальна практика з 

тахеометричної зйомки 



сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

виконувати топографо-геодезичні 

роботи з метою одержання планово-

картографічного матеріалу для цілей 

землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та 

промисловості.  Уміння працювати у 

колективі та команді.  Здатність 

виконувати нівелювання  місцевості, 

оформлювати та використовувати 

результати знімань згідно вимог 

державних стандартів та земельного 

законодавства. Здатність 

організовувати та виконувати всі 

види робіт з неухильним 

дотриманням вимог охорони праці, 

природи та безпеки життєдіяльності. 

Виконувати знімання території 

різними способами та створювати 

за результатами знімання 

геодезичні, топографічні і 

картографічні матеріали, дані, 

продукцію. Володіти прийомами і 

навичками роботи з нівеліром, 

опрацювання та оформлення 

результатів знімань як вручну, так 

і за допомогою сучасних 

програмних комплексів. Вміти 

здійснювати контроль якості 

виконання польових, камеральних, 

геодезичних і землевпорядних 

робіт.  Оволодіння робочими 

навичками працювати самостійно 

або в групі, уміння отримати 

результат у межах обмеженого 

часу з наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

нівелювання 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях.  Навички 

використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. Уміння 

працювати у колективі та команді. 

Здатність організовувати та 

виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

життєдіяльності. 

Вільне володіння комп’ютером на 

рівні користувача, використання 

землевпорядних та геодезичних 

програм. Оволодіння робочими 

навичками працювати самостійно 

або в групі, уміння отримати 

результат у межах обмеженого 

часу з наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

 комп’ютеризації 

землевпорядного 

виробництва 



Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях.  Здатність 

розробляти схеми, проєкти, робочі 

проєкти та технічну документацію з 

дотриманням вимог державних 

стандартів, принципів діловодства та 

використанням сучасних технічних і 

програмних засобів.  Здатність 

виконувати креслення, елементи 

графіки, складати та оформлювати 

планово-картографічні матеріали на 

паперових та електронних носіях 

згідно стандартів. Здатність 

організовувати та виконувати всі 

види робіт з неухильним 

дотриманням вимог охорони праці, 

природи та безпеки життєдіяльності. 

 

Уміння виконувати креслення, 

елементи графіки, складати та 

оформляти планово-картографічні 

матеріали на паперових та 

електронних носіях згідно 

стандартів. Оволодіння робочими 

навичками працювати самостійно 

або в групі, уміння отримати 

результат у межах обмеженого 

часу з наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

набуття робітничої професії 

«кресляр» 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

виконувати топографо-геодезичні 

роботи з метою одержання планово-

картографічного матеріалу для цілей 

землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та 

промисловості.  Уміння працювати у 

колективі та команді.  Здатність 

виконувати мензульну зйомку 

місцевості, оформлювати та 

використовувати результати знімань 

згідно вимог державних стандартів та 

земельного законодавства. Здатність 

організовувати та виконувати всі 

види робіт з неухильним 

дотриманням вимог охорони праці, 

природи та безпеки життєдіяльності. 

Володіти прийомами і 

навичками роботи з мензулою та 

кіпрегелем, опрацювання та 

оформлення результатів знімань як 

вручну, так і за допомогою 

сучасних програмних комплексів. 

Вміти здійснювати контроль 

якості виконання польових, 

камеральних, геодезичних і 

землевпорядних робіт. Оволодіння 

робочими навичками працювати 

самостійно або в групі, уміння 

отримати результат у межах 

обмеженого часу з наголосом на 

професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

Розробляти заходи з охорони праці 

і безпеки життєдіяльності в галузі 

та забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

мензульної зйомки 



Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

опрацьовувати та використовувати 

фотограмметричні матеріали для 

цілей геодезії та землеустрою, а 

також при проєктуванні, будівництві 

і експлуатації інженерних споруд, 

земельному кадастрі.   Уміння 

працювати у колективі та команді. 

Здатність використовувати матеріали 

аерофотозйомки при встановленні і 

відновленні меж землекористувань 

при коректуванні планів, перенесенні 

проектів в натуру та проведенні 

кадастрових робіт. Здатність 

організовувати та виконувати всі 

види робіт з неухильним 

дотриманням вимог охорони праці, 

природи та безпеки життєдіяльності. 

Використовувати геодезичне і 

фотограмметричне обладнання, 

матеріали і технології, методи 

математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань.  Самостійно 

розв’язувати різні задачі при 

перенесенні проектів в натуру, 

прив’язці і дешифруванню 

аерофотознімків, складати 

фотоплани та здійснювати 

комбіновану зйомку. Вміти 

здійснювати контроль якості 

виконання польових, камеральних, 

геодезичних і землевпорядних 

робіт. Оволодіння робочими 

навичками працювати самостійно 

або в групі, уміння отримати 

результат у межах обмеженого 

часу з наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

фотограмметрії 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

виконувати топографо-геодезичні 

роботи з метою одержання планово-

картографічного матеріалу для цілей 

землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та 

промисловості.  Уміння працювати у 

колективі та команді. Здатність 

використовувати супутникові 

системи, автоматизовані способи 

зйомки території, опрацювання та 

оформлення результатів знімань як 

вручну, так і за допомогою сучасних 

програмних комплексів. Здатність 

організовувати та виконувати всі 

види робіт з неухильним 

дотриманням вимог охорони праці, 

природи та безпеки життєдіяльності. 

Виконувати знімання території 

різними способами та створювати 

за результатами знімання 

геодезичні, топографічні і 

картографічні матеріали, дані, 

продукцію. Опанування 

методикою виконання різних видів 

топографо-геодезичних робіт з 

метою одержання планово-

картографічного матеріалу, 

визначення площ земельних 

ділянок для цілей землеустрою, 

земельного кадастру, гідрографії, 

будівництва та промисловості. 

Вміти використовувати 

супутникові системи та проводити 

автоматизовані зйомки території, 

опрацювання та оформлення 

результатів знімань як вручну, так 

і за допомогою сучасних 

програмних комплексів, згідно 

вимог державних стандартів та 

земельного законодавства 

України. Оволодіння робочими 

навичками працювати самостійно 

або в групі, уміння отримати 

результат у межах обмеженого 

часу з наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

автоматизованих зйомок 

території 



Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях.  Уміння 

працювати у колективі та команді. 

Здатність встановлення і відновлення 

меж землекористувань та 

перенесення проектів землеустрою в 

натуру, геодезичних робіт при 

інвентаризації (кадастрових зйомках) 

та приватизації земельних ділянок, 

використовувати матеріали 

аерофотозйомки при встановленні і 

відновленні меж землекористувань 

при коректуванні планів, перенесенні 

проектів в натуру та проведенні 

кадастрових робіт. Здатність 

організовувати та виконувати всі 

види робіт з неухильним 

дотриманням вимог охорони праці, 

природи та безпеки життєдіяльності. 

Вміти встановлювати  і 

відновлювати межі 

землекористувань, землеволодінь 

та переносити проекти 

землеустрою в натуру. Вміти 

здійснювати контроль якості 

виконання польових, камеральних, 

геодезичних і землевпорядних 

робіт. Оволодіння робочими   

навичками працювати самостійно 

або в групі, уміння отримати 

результат у межах обмеженого 

часу з наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

землевпорядного 

проектування 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність до 

пошуку, оброблення, та аналізу 

інформації з різних джерел. Здатність 

володіти юридичними знаннями, на 

рівні, достатньому для вирішення 

земельних спорів між 

землевласниками з врахуванням 

історичних аспектів та досвіду 

управління земельними відносинами, 

провадження дорадчої діяльності 

щодо реєстрації земельних ділянок і 

прав власності на неї, супроводження 

оформлення всіх видів цивільно-

правових угод щодо земельних 

ділянок. Здатність приймати 

обгрунтовані рішення. Здатність 

регулювання земельних відносин в 

межах сільських (міських) рад 

базового рівня в т.ч. (об’єднаних 

територіальних громад). Здатність 

застосовувати законодавчу базу про 

Державне управління земельним 

фондом, його суть і завдання. 

Здатність організовувати та 

виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

Самостійно застосовувати 

знання з земельного права, 

земельних правовідносин з метою 

забезпечення права власності та 

користування землею і 

здійснювати операції з 

нерухомістю. Вирішувати питання 

регулювання земельних відносин в 

межах сільських (міських) рад 

базового рівня в тому числі 

(об’єднаних територіальних 

громад). Уміння застосовувати 

діючі нормативно- правові акти 

для здійснення професійної 

діяльності. Приймати проєктні 

рішення в різних умовах на основі 

пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Оволодіння робочими навичками 

працювати самостійно або в групі, 

уміння отримати результат у 

межах обмеженого часу з 

наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Навчальна практика з 

вирішення ситуаційних 

задач 



життєдіяльності. 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Навички 

використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. Уміння 

працювати у колективі та команді. 

Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і 

методик в галузі геодезії та 

землеустрою. Здатність до 

застосування Державних та галузевих 

стандартів при розробці 

землевпорядної документації. 

Здатність організовувати та 

виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

життєдіяльності. 

Володіти методами розробки 

всіх видів проектів землеустрою та 

технічної документації. Уміння 

застосовувати принципи, державні 

та галузеві стандарти при розробці 

землевпорядної документації. 

Оволодіння робочими навичками 

працювати самостійно або в групі, 

уміння отримати результат у 

межах обмеженого часу з 

наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Навички презентації 

результатів власної роботи, 

наукового та практичного 

матеріалу, нагромадження 

первинної  інформації для 

виконання закріплених посадових 

обов'язків.  Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Технологічна практика 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Навички 

використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. Уміння 

працювати у колективі та команді.  

Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і 

методик в галузі геодезії та 

землеустрою. Здатність до 

застосування Державних та галузевих 

стандартів при розробці 

землевпорядної документації. 

Здатність до самостійного 

працевлаштування, ведення 

підприємницької та управлінської 

діяльності в галузі геодезії та 

землеустрою з метою досягнення 

економічних та соціальних 

результатів. Здатність організовувати 

та виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

життєдіяльності. 

Володіти методами розробки 

всіх видів проектів землеустрою та 

технічної документації. Уміння 

застосовувати принципи, державні 

та галузеві стандарти при розробці 

землевпорядної документації. 

Оволодіння робочими навичками 

працювати самостійно або в групі, 

уміння отримати результат у 

межах обмеженого часу з 

наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення 

плагіату. Навички презентації 

результатів власної роботи, 

наукового та практичного 

матеріалу, нагромадження 

первинної інформації для 

виконання закріплених посадових 

обов'язків.  Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

Переддипломна практика 

3. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 



За вибором закладу 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства. Базові уявлення про 

основи психології, педагогіки, що 

сприяють соціалізації особистості, 

схильності до естетичних цінностей, 

розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності. 

Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

Володіння основними термінами 

та поняттями  соціології на рівні 

відтворення, тлумачення й 

використання в повсякденному 

житті. Дотримуватися цінностей 

громадянського суспільства в 

повсякденному житті і 

професійній діяльності. 

 Соціологія 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність до 

пошуку, оброблення, та аналізу 

інформації з різних джерел. Здатність 

виконувати топографо-геодезичні 

роботи для забезпечення всіх заходів 

із землеустрою. Здатність виконувати 

роботи, що забезпечують складові 

частини земельного кадастру згідно 

Земельного кодексу України. 

Виконувати знімання території 

різними способами та створювати 

за результатами знімання 

геодезичні, топографічні і 

картографічні матеріали, дані, 

продукцію. Виконувати роботи в 

складі групи фахівців з 

кадастрового зонування, 

кадастрових зйомок, бонітування 

ґрунтів, здійснення економічної та 

грошової оцінки земель, облік 

кількості та якості земель, тощо. 

Основи геодезії та 

землеустрою 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність аналізувати склад, 

властивості, походження, розвиток, 

географічне поширення різних видів 

ґрунтів, та, на основі отриманих 

даних, розробляти способи їх 

охорони, моніторингу, раціонального 

використання в сучасному 

сільськогосподарському виробництві. 

 

Робити висновки щодо 

раціонального використання 

різних типів ґрунтів для цілей 

сільськогосподарського 

виробництва, формування 

сівозмін, захисту земель від ерозії 

та деградації, їх охорони і 

моніторингу. 

 

Основи ґрунтознавства та 

геології 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність аналізувати склад, 

властивості, походження, розвиток, 

географічне поширення різних видів 

ґрунтів, та, на основі отриманих 

даних, розробляти способи їх 

Робити висновки щодо 

раціонального використання 

різних типів ґрунтів для цілей 

сільськогосподарського 

виробництва, формування 

сівозмін, захисту земель від ерозії 

та деградації, їх охорони і 

моніторингу. 

Основи 

сільськогосподарського 

виробництва 



охорони, моніторингу, раціонального 

використання в сучасному 

сільськогосподарському виробництві. 

 

 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність 

аналізувати склад, властивості, 

походження, розвиток, географічне 

поширення різних видів ґрунтів, та, 

на основі отриманих даних, 

розробляти способи їх охорони, 

моніторингу, раціонального 

використання в сучасному 

сільськогосподарському виробництві. 

 

Робити висновки щодо 

раціонального використання 

різних типів ґрунтів для цілей 

сільськогосподарського 

виробництва, формування 

сівозмін, захисту земель від ерозії 

та деградації, їх охорони і 

моніторингу. 

 
Основи меліорації та 

ландшафтознавства 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Навички 

використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. Здатність 

розробляти схеми, проєкти, робочі 

проєкти та технічну документацію з 

дотриманням вимог державних 

стандартів, принципів діловодства та 

використанням сучасних технічних і 

програмних засобів. 

Вільне володіння комп’ютером на 

рівні користувача, використання 

землевпорядних та геодезичних 

програм. 

Комп’ютеризація 

землевпорядного 

виробництва 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. Здатність до 

самостійного працевлаштування, 

ведення підприємницької та 

управлінської діяльності в галузі 

геодезії та землеустрою з метою 

досягнення економічних та 

соціальних результатів. 

Будувати взаємозв’язки між 

накопиченими впродовж життя 

знаннями та досвідом, елементами 

природничих, юридичних, 

економічних освітніх компонент і 

способами їх практичного 

використання в професійній 

діяльності. Тренуватися 

здійснювати управління 

невеликим  колективом, визначати 

цілі і забезпечувати контроль їх 

досягнення, розробляти з 

навчальною метою бізнес-план 

самостійного ведення 

підприємницької  діяльності в 

галузі, володіти технікою пошуку 
роботи. 

Основи підприємництва та 

управлінської діяльності 



Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання, 

зокрема з базових природничих, 

юридичних, економічних дисциплін у 

практичних ситуаціях. 

Будувати взаємозв’язки між 

накопиченими впродовж життя 

знаннями та досвідом, елементами 

природничих, юридичних, 

економічних освітніх компонент і 

способами їх практичного 

використання в професійній 

діяльності. 

Економіка, організація і 

планування 

сільськогосподарського 

виробництва 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність розробляти схеми, проєкти, 

робочі проєкти та технічну 

документацію з дотриманням вимог 

державних стандартів, принципів 

діловодства та використанням 

сучасних технічних і програмних 

засобів. 

Уміння застосовувати принципи, 

державні та галузеві стандарти при 

розробці землевпорядної 

документації. Демонструвати 

вміння виготовляти основні види 

документації із землеустрою 

згідно технічного завдання та 

затверджених вимог. 

Стандартизація та 

метрологія 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність організовувати та 

виконувати всі види робіт з 

неухильним дотриманням вимог 

охорони праці, природи та безпеки 

життєдіяльності. Володіти 

законодавчою базою про охорону 

праці з метою проведення різних 

видів інструктажу з охорони праці, 

організовувати польові і камеральні 

роботи з дотриманням вимог техніки 

безпеки, пожежної безпеки та 

виробничої санітарії. 

Розробляти заходи з охорони 

навколишнього  середовища, 

охорони  праці і безпеки 

життєдіяльності в галузі та 

забезпечувати їх виконання. 

 

Охорона праці 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність використовувати 

професійно-орієнтовані знання з 

математичної обробки результатів 

польових вимірювань, при 

визначенні площ та складанні 

експлікацій. 

Уміння застосовувати математичні 

знання у процесі розв’язання 

загальноматематичних та 

професійних задач. 

Використовувати геодезичне і 

фотограмметричне обладнання, 

матеріали і технології, методи 

математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань. 

Математична обробка 

геодезичних вимірювань 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність аналізувати склад, 

Робити висновки щодо 

раціонального використання 

різних типів ґрунтів для цілей 

сільськогосподарського 

виробництва, формування 

сівозмін, захисту земель від ерозії 

та деградації, їх охорони і 

Державний контроль за 

використанням та охороною 

земель і їх моніторинг 



властивості, походження, розвиток, 

географічне поширення різних видів 

ґрунтів, та, на основі отриманих 

даних, розробляти способи їх 

охорони, моніторингу, раціонального 

використання в сучасному 

сільськогосподарському виробництві. 

 

моніторингу. 

 

За вибором здобувача освіти 
Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність оптимізовувати 

використання земельних угідь та 

здійснювати еколого-економічне 

обгрунтування сівозмін і 

впорядкування угідь, виконувати 

роботи з територіального 

землеустрою. 

Застосовувати відомі методи і 

технології землевпорядного 

проєктування, територіального та 

господарського землеустрою з 

метою забезпечення раціонального 

використання земельних ресурсів. 

Робити висновки щодо 

раціонального використання 

різних типів ґрунтів для цілей 

сільськогосподарського 

виробництва, формування 

сівозмін, захисту земель від ерозії 

та деградації, їх охорони і 

моніторингу. 

 

Протиерозійна організація 

території 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність аналізувати склад, 

властивості, походження, розвиток, 

географічне поширення різних видів 

ґрунтів, та, на основі отриманих 

даних, розробляти способи їх 

охорони, моніторингу, раціонального 

використання в сучасному 

сільськогосподарському виробництві. 

Робити висновки щодо 

раціонального використання 

різних типів ґрунтів для цілей 

сільськогосподарського 

виробництва, формування 

сівозмін, захисту земель від ерозії 

та деградації, їх охорони і 

моніторингу. 

 

Раціональне використання 

та охорона земель 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність визначати нормативну, 

експертну грошову оцінку земель та 

нерухомості. 

Уміти підготувати та 

обґрунтувати, згідно 

законодавства та діючих методик, 

звіт про нормативну і експертну 

оцінку земельних ділянок різного 

цільового призначення. 

Грошова оцінка земель та 

нерухомості 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність застосовувати теоретичні 

знання і практичні навички в 

реалізації компетенції державних 

органів у галузі ведення державного 

Застосовувати діючі 

нормативно-правові акти для 

здійснення професійної 

діяльності.  Упорядковувати 

отриману з різних джерел 

інформацію та формувати на її 

основі поземельну книгу.  

Виконувати роботи в складі 

групи фахівців з кадастрового 

зонування, кадастрових зйомок, 

Кадастр населених пунктів 



земельного кадастру та реєстрації 

земель. Здатність виконувати роботи, 

що забезпечують складові частини 

земельного кадастру згідно 

Земельного кодексу України. 

Здатність проводити облік земель на 

рівні сільського населеного  пункту 

та в складі проектної групи 

об’єднаної територіальної громади. 

 

бонітування ґрунтів, здійснення 

економічної та грошової оцінки 

земель, облік кількості та якості 

земель, тощо. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність розробляти схеми, проєкти, 

робочі проєкти та технічну 

документацію з дотриманням вимог 

державних стандартів, принципів 

діловодства та використанням 

сучасних технічних і програмних 

засобів. Здатність приймати 

обгрунтовані рішення. Здатність 

оптимізовувати використання 

земельних угідь та здійснювати 

еколого-економічне обгрунтування 

сівозмін і впорядкування угідь, 
виконувати роботи з територіального 

землеустрою. 

Демонструвати вміння 

виготовляти основні види 

документації із землеустрою 

згідно технічного завдання та 

затверджених вимог. 

Застосовувати відомі методи і 

технології землевпорядного 

проєктування, територіального та 

господарського землеустрою з 

метою забезпечення раціонального 

використання земельних ресурсів. 

Застосовувати діючі нормативно-

правові акти для здійснення 

професійної діяльності. 

Землеустрій населених 

пунктів 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність розробляти схеми, проєкти, 

робочі проєкти та технічну 

документацію з дотриманням вимог 

державних стандартів, принципів 

діловодства та використанням 

сучасних технічних і програмних 

засобів. Здатність приймати 

обгрунтовані рішення. Здатність 

оптимізовувати використання 

земельних угідь та здійснювати 

еколого-економічне обгрунтування 

сівозмін і впорядкування угідь, 
виконувати роботи з територіального 

землеустрою. 

Демонструвати вміння 

виготовляти основні види 

документації із землеустрою 

згідно технічного завдання та 

затверджених вимог. 

Застосовувати відомі методи і 

технології землевпорядного 

проєктування, територіального та 

господарського землеустрою з 

метою забезпечення раціонального 

використання земельних ресурсів. 

Застосовувати діючі нормативно-

правові акти для здійснення 

професійної діяльності. 

Планування території 

населених пунктів 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Вільне володіння комп’ютером 

на рівні користувача, 

використання землевпорядних та 

геодезичних програм, володіти 

знаннями, вміннями, необхідними 

для роботи користувача 

Автоматизована земельно-

кадастрова інформаційна 

система 



Здатність розробляти схеми, проєкти, 

робочі проєкти та технічну 

документацію з дотриманням вимог 

державних стандартів, принципів 

діловодства та використанням 

сучасних технічних і програмних 

засобів. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. Здатність вести роботу в 

автоматизованій системі державного 

земельного кадастру, здійснювати 

інформаційну взаємодію між 

кадастрами та інформаційними 

системами. 

автоматизованої системи 

державного земельного кадастру. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність розробляти схеми, проєкти, 

робочі проєкти та технічну 

документацію з дотриманням вимог 

державних стандартів, принципів 

діловодства та використанням 

сучасних технічних і програмних 

засобів. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. Здатність вести роботу в 

автоматизованій системі державного 

земельного кадастру, здійснювати 

інформаційну взаємодію між 

кадастрами та ГІС. 

Вільне володіння комп’ютером 

на рівні користувача, 

використання землевпорядних та 

геодезичних програм, володіти 

знаннями, вміннями, необхідними 

для роботи користувача 

автоматизованої системи 

державного земельного кадастру 

та ГІС. 

Геоінформаційні технології 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність проведення картографічних 

робіт для цілей  землеустрою, 

земельного кадастру та будівництва. 

Уміння виконувати креслення, 

елементи графіки, складати та 

оформляти планово-картографічні 

матеріали на паперових та 

електронних носіях згідно 

стандартів. 
Основи картографування 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення, та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність проведення картографічних 

робіт для цілей землеустрою, 

земельного кадастру та будівництва. 

Уміння виконувати креслення, 

елементи графіки, складати та 

оформляти планово-картографічні 

матеріали на паперових та 

електронних носіях згідно 

стандартів. 

Тематичне картографування 

земель 

 


