
 

Дисципліна Управління якістю землевпорядних робіт 

Рівень ВО Другий (магістерський)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Управління якістю 

землевпорядних робіт» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 
«Управління земельними ресурсами», «Менеджмент персоналу», 

«Психологія управління», «Економіка праці», «Організація праці 

менеджера», «Трудове право». 
Що буде вивчатися 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. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та навичок, які 

включають принципи і способи 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. При вивченні 

даної дисципліна студент отримає теоретичні знання та практичні 

навички, що формують профіль фахівця в галузі землеустрою та кадастру. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

У результаті вивчення дисципліни студент має можливість освоїти: 

методику техніко-економічного обґрунтування, формування та 

організації території адміністративно-територіальних одиниць, 

землеволодінь і землекористувань; складання схем і проектів 

землеустрою; методику проведення державної експертизи 

документації із землеустрою; методи наукових досліджень щодо 

організації території та формування правового режиму 

землекористування. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Набуті знання дають можливість працювати у науково – дослідних 

та проектних організаціях і установах із землеустрою різних форм 

господарювання у виконавчих органах державної влади та 

місцевого самоврядування; 

 Здійснювати наукові дослідження, і як результат грамотно 

оформлювати наукові статті  та  кваліфікаційні  роботи . 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 


