
Дисципліна Стандартизація та нормування в землеустрої 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Як навчальна дисципліна, «Стандартизація та 

нормування в землеустрої» є обов’язковою при підготовці 

фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти.  

Забезпечує формування у фахівців комплексу теоретичних знань 

і практичних навичок з впорядкування та раціонального 

використання земельних ресурсів, охорони земель та 

навколишнього природного середовища.  

Що буде вивчатися Метою викладання навчальної дисципліни «Стандартизація та 

нормування у землеустрої» є забезпечення студентів знаннями у 

галузі стандартизації, уміннями та навиками необхідними для 

виконання завдань з метою досягнення оптимального ступеня 

впорядкування раціонального використання земельних ресурсів, 

охорони земель та навколишнього природного середовища, 

володіння інформацією про стан земельних ресурсів та довкілля, 

прийняття правильних проектних та управлінських рішень. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стандартизація 

та нормування у землеустрої» є : 

- установити положення, що забезпечують відповідність об’єкта 

стандартизації своїй визначеності та безпечність його щодо 

життя чи здоров’я 

людей, сталого землекористування, охорони земельних ресурсів 

та довкілля; 

- навчитись досягати високої якості документації із 

землеустрою, 

процесів та послуг; 

- навчитись забезпечувати технічну та інформаційну сумісність і 

взаємозамінність; 

- навчитись установлювати оптимальні вимоги до суспільно 

важливих 

процесів, послуг та продукції; 

- навчитись ощаджувати земельні та інші види ресурсів, 

поліпшувати 

техніко-економічні та екологічні показники документації із 

землеустрою; 

- упроваджувати новітні технології проектування та організації 

використання і охорони земель  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Знати: 

-  теоретико-методологічні положення стандартизації і 

нормуванні у сфері 

- землеустрою і охорони земельних ресурсів; 

- - систему нормативно-технічного забезпечення управління 

земельними 

- ресурсами та землеустроєм; 

- - складові системи нормативів щодо розвитку збалансованого 

- землекористування; 



- - інформаційне забезпечення стандартизації у землеустрої  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Знати основні нормативно-правові акти та довідкові матеріали, 

чинні стандарти і технічні умови, інструкції та інші нормативно-

розпорядчі документи в професійній діяльності  

Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні 

аспекти, що впливають на формування технічних рішень  

Застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також 

вибору технічних засобів для їх виконання  

Використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної 

оцінки точності та вибору технологій проектування і виконання 

прикладних професійних завдань  

Уміти ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові 

моделі шляхом використання аналітичних методів і методів 

моделювання  

Уміти аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати 

та захищати прийняті рішення 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання основних нормативно-правових актів та довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та 

інших нормативно-розпорядчих документів в професійній 

діяльності 

Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, що впливають на формування технічних 

рішень 

Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові 

моделі шляхом використання аналітичних методів і методів 

моделювання 

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, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні,  практичні, семінарські заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 


