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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Метою дисципліни «Управління якістю землевпорядних робіт» є формування знань 

щодо теоретичних та практичних аспектів управління якістю землевпорядних робіт. Під 

час вивчення дисципліни студенти повинні ознайомитися з сучасними способами оцінки 

якості землевпорядних робіт, що використовуються при земельно-кадастрових та 

управлінських роботах, навчитися працювати з нормативно-правовими документами, а 

також оволодіти базовими відомостями в галузі технічного захисту землевпорядної 

інформації.  

Основні завдання дисципліни «Управління якістю землевпорядних робіт» 

полягають у набутті знань щодо принципів і способів оцінки якості комплексу 

землевпорядних робіт, вирішення конкретних практичних і методичних задач 

землеустрою, земельного кадастру та управління земельними ресурсами із застосуванням 

системи оцінки якості відповідних робіт.   

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Модуль 1 

Тема1 

Поняття якості 

 

 

1/2 

Розуміти сутність, 

принципи, мету і 

завдання 

управління якості. 

Застосовувати 

нормативно-

правові акти у 

землеустрої. 

Знати технічні та 

технологічні 

вимоги до 

виконавців робіт із 

землеустрою. 

 

 

 

 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

 

 

30/15 



Тема2.  

Міжнародні 

системи 

керування 

якістю 

1/2 Розуміти 

концепція 

керування якістю. 

Знати міжнародні 

системи щодо 

методів і засобів 

керування якістю і 

нагляду. 

Використовувати 

методи і засоби 

керування якістю 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn). 

Написання 

атестаційного 

тесту. 

 

 

 

30/15/10 

Модуль 2 

Тема1.  

1. Державне 

регулювання 

якості 

проведення 

земельно-

кадастрових 

робіт 

1/2 Розуміти вплив 

якості земельно-

кадастрових робіт 

на виконання 

землевпорядних 

робіт. Знати види 

відповідальності за 

порушення 

законодавства у 

сфері державного 

земельного 

кадастру 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

 

40 

Тема2. 

Топографо-

геодезичні та 

картографічні 

роботи при 

відведенні 

земельних 

ділянок 

1/2 Знати методи 

проведення 

контролю якості 

картографічних та 

топографо-

геодезичних робіт. 

Розуміти оцінку 

якості топографо-

геодезичних та 

картографічних 

робіт. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

 

25 

Тема3.  

Склад та зміст 

робіт щодо 

польового 

контролю якості 

робіт 

1/2 Знати та вміти 

застосовувати 

критерії контролю 

польових робіт. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn). 

Написання 

атестаційного 

тесту. 

 

25/10 

Модуль 3 

Тема1.  

Погодження 

документації із 

землеустрою 

1/2 Знати 

повноваження 

органів виконавчої 

влади в частині 

погодження 

проектів 

землеустрою щодо 

відведення 

земельних ділянок 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

 

30/15 



Тема2. 

Проведення 

державного 

контролю щодо 

якості 

виконання 

землевпорядної 

документації 

1/2 Знати принципи та  

порядок 

проведення 

державної 

експертизи 

землевпорядної 

документації. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

 

15 

Тема3.  

Авторський 

нагляд за 

реалізацією 

заходів, 

передбачених 

документацією 

із землеустрою 

1/2 Знати порядок 

авторського 

нагляду за 

виконанням 

проекту 

землеустрою 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn). 

Написання 

атестаційного 

тесту. 

 

30/15/10 

Всього за навчальну роботу 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Лабораторні та 

самостійні роботи повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків  

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


