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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Виробничі практики студентів − важливі етапи процесу підготовки спеціалістів у 

вищій школі. 

Згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України» практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки 

спеціалістів. Вона проводиться на передових підприємствах та організаціях. 

Для студентів 3-го курсу напряму підготовки «Геодезія та землеустрій» освітнього 

ступеня  − Бакалавр згідно з навчальним планом передбачається проведення виробничої 

практики із землеустрою у 6-му семестрі тривалістю 4 робочих тижні. 

Метою виробничої практики є закріплення теоретичних і практичних знань, 

отриманих при вивченні спеціальних фахових дисциплін, а також надання можливості 

реалізації знань студентів на виробництві або при забезпеченні державного управління. 

Під час виробничої практики студент повинен вивчити: 

питання організації і планування землевпорядних і земельно-кадастрових робіт; 

питання нормування, організації й оплати праці; 

зміст і особливості складання різних видів документації із землеустрою, земельно-

кадастрової та землеоціночної документації; 

методичні підходи обґрунтування проектних рішень у землеустрої щодо 

забезпечення охорони земель; 

методику оформлення юридичної і технічної документації по наданню земельних 

ділянок у власність і користування юридичним та фізичним особам; 

методику встановлення (відновлення) меж землеволодінь і землекористувань у 

натурі (на місцевості); 

порядок польового землевпорядного обстеження території об'єкта проектування; 



порядок складання програм, схем, проектів (в т.ч. робочих) землеустрою. 

Виробнича практика покликана сприяти виробленню вмінь та навичок щодо 

вирішення проблем і завдань виробничо-соціальні діяльності та професійної адаптації 

майбутнього фахівця, а саме: 

спроможності до ефективних міжособистісних комунікацій із землевпорядними 

організаціями, органам державної влади та місцевого самоврядування, замовникам 

землевпорядних та земельно-кадастрових робіт; 

спроможності реалізувати отримані під час навчання теоретичні знання та 

професійні навички та вміння, а також компетентно захищати права і свободи людини і 

громадянина; 

здатності до аналізу соціально-економічної ситуації і самостійного прийняття 

виробничих рішень. 

Головними завданнями виробничої практики є: 

ознайомлення із законодавчо-нормативними актами у сфері земельних відносин, 

земельної кадастру, землеустрою, управління земельними ресурсам охорони земель; 

ознайомлення з організацією роботи базової установи (бази практики) загалом, її 

структурою і функціями підрозділу, до якої прикріплено практиканта; 

ознайомлення з комп'ютерними системами виконання проектні робіт, а також 

збереження та опрацювання земельно-кадастрової інформації підрозділу; 

вивчення порядку та способів виконання робіт із землеустрою земельно-

кадастрових робіт (в т.ч. землеоціночних), задачі, які поставлені перед підрозділом; 

оволодіння спеціальними знаннями та уміннями професійної діяльності;  

підготовка звіту про проходження практики. 

Досягнення поставлених завдань забезпечується за рахунок виконання 

практикантом індивідуальних виробничих завдань, а також завдань, поставлених 

керівниками практики. 

Виробнича практика передбачає ознайомлення та участь практикантів у виконанні 

окремих елементів наступних землевпорядних робіт: 

розробка схем землеустрою районів (районів в містах); 

розробка техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель сіл, 

селищ, міст; 

розробка проектів землеустрою щодо встановлення і зміни адміністративно-

територіальних утворень; 

розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення; 

розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

оздоровчого призначення; 

розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

рекреаційного призначення; 

розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

історико-культурного призначення; 

розробка проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг та 

водоохоронних зон уздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм;  

розробка проектів землеустрою щодо встановлення захисних, охоронних та інших 

зон з особливими умовами користування; 

розробка проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності 

територіальних громад (за межами населених пунктів);  

розробка проектів розмежування земель державної та комунальної власності 

населених пунктів; 

розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

розробка проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих 

землеволодінь і землекористувань; 



розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 

розробка проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; 

розробка проектів землеустрою щодо консервації деградованих, малопродуктивних 

та техногенно забруднених земель; 

розробка робочих проектів землеустрою: щодо відновлення та підвищення 

родючості ґрунтів; щодо рекультивації порушених земель; землювання малопродуктивних 

угідь; щодо захисту земель від ерозії; щодо захисту земель від підтоплення; щодо захисту 

земель від заболочення; щодо захисту земель від вторинного засолення; щодо захисту 

земель від висушення; щодо захисту земель від зсувів; щодо захисту земель від 

ущільнення; щодо захисту земель від закислення; щодо захисту земель від забруднення 

промисловими те іншими відходами; щодо захисту земель від забруднення 

радіоактивними те хімічними речовинами; щодо покращання сільськогосподарських 

земель; щодо підвищення родючості фунтів; щодо створення лісонасаджень; щодо 

культуртехнічних робіт; 

розробка технічно  документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості); 

розробка технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право на земельну ділянку; 

розробка спеціальних тематичних карт і атласів стану земель та і використання. 

Крім того, проводиться ознайомлення та участь у проведенні: 

топографо-геодезичних та картографічних робіт при проведенні землеустрою та 

веденні державного земельного кадастру; 

інвентаризації земель при здійсненні землеустрою; 

обстежень земель при здійсненні землеустрою (ґрунтових, геоботанічних, 

лісомеліоративних та лісотаксаційних, гідромеліоративних тощо); 

надання консалтингових послуг з питань землеустрою; 

визначення розмірів втрат: сільськогосподарського виробництва; 

лісогосподарського виробництва; завданих обмеженням у землекористуванні; завданих 

погіршенням якості земель внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших 

захисних зон; 

визначення розмірів збитків власників землі та землекористувачів. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема Години Результати навчання Завдання Оцінювання 

6 семестр 

МОДУЛЬ 1. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ІЗ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Тема 1. Організація 

виробничої  

практики 

 

10 Знати організаційну 

структуру бази 

практики 

(землевпорядного 

підприємства, 

державного органу), 

штатного розпису 

(кількість працюючих, 

структурні підрозділи, 

виробничі групи), 

керівного складу, 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

5 



дозволені (ліцензовані) 

види господарської 

діяльності, основні 

види землевпорядних 

та земельно-

кадастрових робіт, що 

виконуються.  

Пройти заняття та 

інструктажі з техніки 

безпеки, охорони 

праці, виробничої 

санітарії, пожежної 

безпеки та правил 

дорожнього руху, які 

мають бути проведені у 

обов'язковому порядку 

консультантом з 

техніки безпеки та 

охорони праці. 

Приймати участь у 

виконанні виробничих 

та управлінсько-

організаційних завдань, 

поставлених 

керівництвом 

практики, у складі 

підрозділу бази 

практики. 

Дотримуватись 

регламенту роботи 

організації, не 

допускати порушень 

трудової дисципліни. 

Тема 2. Бази 

практики 

5 Застосовувати набуті 

знання з професійно-

орієнтованих 

дисциплін на 

підприємствах, 

організаціях, установах 

будь-якої форми 

власності, які 

працюють у сфері 

землеустрою. Вивчити 

та проаналізувати у 

звіті їх статутну 

діяльність та види 

робіт. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

5 

Тема 3. Обов’язки 

керівника практики 

від навчального 

закладу 

5 Вміти аналізувати 

роботу поставлену 

керівником практики 

від навчального 

закладу, результати 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

5 



відобразити у Звіті з 

виробничої практики. 

Тема 4. Обов'язки 

підприємства - бази 

практики 

5 Вміти аналізувати 

роботу поставлену 

керівником практики 

від підприємства, 

результати відобразити 

у Звіті з виробничої 

практики та 

Щоденнику з 

виробничої практики. 

Надати 

Характеристику з місця 

проходження 

виробничої практики, 

завірену підписом та 

печаткою 

Підприємства. 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

5 

Тема 5. Обов'язки 

студентів на 

виробничій 

практиці 

5 Під час виробничої 

практики необхідно 

вивчити:  

- питання та 

планування 

землевпорядних і 

земельно-кадастрових 

робіт; 

- види землевпорядної 

документації; 

- утримання і 

особливості складання 

схем і проектів 

землеустрою; 

-особливості польового 

землевпорядного 

обстеження території 

об'єкта проектування й 

розробки проекту 

(схеми) землеустрою, 

узгодження і 

затвердження; 

- вивчити вимоги 

ведення 

землевпорядної 

документації. 

Пройти інструктаж із 

техніки безпеки 

(вступний і на 

робочому місці) з 

оформленням 

необхідної 

документації.  

У кінці практики 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

6 



завершити роботу над 

індивідуальними 

завданнями і звітом з 

практики. 

Тема 6. Вимоги до 

оформлення звіту з 

Виробничої 

практики 

5 Оформити Звіт з 

проходження 

Виробничої практики з 

Додатками згідно 

Змісту виробничої 

практики; Щоденник 

виробничої практики 

та Характеристику. 

Виконання 

практичної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

20 

МОДУЛЬ 2. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

Тема 1. Поняття 

охорони праці 

5 Знати: відповідальність 

працівників за 

порушення вимог щодо 

охорони праці; службу 

охорони праці на 

підприємстві; перелік 

питань вступного та 

первинний 

інструктажу. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

4 

Тема 2. Надання 

першої 

долікарняної 

невідкладної 

медичної допомоги 

5 Знати: правила 

застосування засобів і 

лікарських препаратів, 

які знаходяться в 

аптечці першої 

медичної допомоги; 

першу допомогу при 

різних травмах і 

раптових 

захворюваннях. 

 

 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

2 

Тема 3. Пожежна 

безпека на 

підприємствах 

(базах) практики 

5 Знати: засоби гасіння 

пожеж; основні 

положення та 

обов’язки працюючих 

по дотриманню правил 

пожежної безпеки; 

відповідальність за 

порушення вимог 

пожежної безпеки. 

Вивчити правила 

пожежної безпеки. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

2 

Тема 4. Безпека 

дорожнього руху 

5 Знати безпеку руху та 

відповідальність за її 

порушення; основні 

обов'язки та права 

пасажира; основні 

права і обов'язки 

пішохода; права та 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

2 



обов'язки учасників 

дорожнього руху. 

Тема 5. Техніка 

безпеки та охорона 

праці 

при проведенні 

польових робіт 

5 Знати та застосовувати 

основні вимоги до 

безпеки праці при 

проведенні польових 

робіт. Знати запобіжні 

заходи при 

використанні 

автомобільного 

транспорту; 

пересування в лісах. 

пересування по 

болотах, робота в 

річкових долинах і 

ярах; запобіжні заходи 

при водних 

переправах; запобіжні 

заходи під час грози; 

санітарія й особиста 

гігієна на польових 

роботах. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в т.ч. 

в elearn). 

4 

Всього  60 - - 70 

Екзамен - - - 30 

Разом 60 - - 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 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати 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 незараховано 

 


