
М ІН ІС Т Е Р С Т В О  Е К О Л О Г ІЇ  ТА  П РИ РО Д Н И Х  Р Е С У Р С ІВ  У К Р А ЇН И

Д ЕРЖ А ВН И Й  ЗАКЛАД 
«Д ЕРЖ А ВН А  ЕК О Л О Г ІЧ Н А  А КА Д ЕМ ІЯ  П ІСЛЯД И П ЛО М Н О Ї

О СВІТИ  ТА У П РА ВЛ ІН Н Я »

С Х В А Л ЕН О  
Вченою радою
Державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління 
Протокол №  3-17 
від 27.03.2017 року

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Голова приймальної комісії
Державної екологічної академії

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування 
за освітнім ступенем магістр

зі спеціальності 193 « Г Е О Д Е З ІЯ  ТА  З Е М Л Е У С Т Р ІЙ »

(освіт ня програма: «Землеуст рій та адм ініст рування землекорист ування»)

2017 рік



ІЧНРОЬЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:
робочою групою іі спеціальності 193 «Геодезія га землеустрій» (освіїньо-
паукона програма підготовки магісіра) Державної екологічної академії
післялипломної осві ги і а управління

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Третя к Лнтон Миколайович - доктор економічних наук, професор, ч.іеп- 
корсспоидені НАДІ І України, директор Навчально-науковою 
інституту економіки та екології природокористування Державної 
екологічної академії післяднп.іомної осві і п га управління

Третяк Ііа.іенпиша Миколаївна - доктор економічних наук, доцепг. 
професор кафедри екології га економіки ісм.іскористунашія

/>і О і и к  Ольга Степанівна докіор економічних иау к, професор, завіду вач 
кафедри еколої ії га економіки землекористування Державної 
екологічної академії післялипломної осві і и іа у правління

І Ірограма розгляну га іа схвалена на засіданні Вченої Ради
Держч вної еколої ічної академії післядипломпої освіти га управління
протокол .N1*7-16 від 04.10.2016 року



ВСТУІІ

До участі в конкурсі на навчання за лруї'им (магістерським) рівнем та 
спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» допускаються особи, які мають 
документ державного зразка про здобутий освітній ступінь бакалавра 
відповідної спеціальності, а також про здобутий освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста відповідної спеціальності.

МІ ТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУІ IIЮ ГО  ВИГІРОЬУВД ІIIІЯ

Метою фаховою вступного випробовування є здійснення об’єктивного 
неупередженої о фахового відбору фахівців на навчання та другим 
(магістерським) рівнем магістра. Вступне випробовування повинно 
копетату ва і п професійно-кваліфікаційний рівень підготовки бакалаврів 
(спеціалістів), здатність до професійної та соціальної мобільності, 
формування творчої, соціально активної, духовно багатої особиста і. 
Вступне випробування спрямовано на визначення рівня здобутих студентами 
теоретичних та практичних знань, одержаних в процесі вивчення навчальних 
дисциплін та проходження навчально-виробничих практик.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
бакалавра та спорідненими спеціальностями.

\біту ріс пін повинні зна і и:
• історичні закономірності розвитку земельного устрою та земельних 

відносин України, їх позитивні і негативні тенденції па землеустрій, 
організацію використання і охорону земель, економіку територій та країни в 
цілому:

• поня ття і фу нкції землі, раціональне використання і охорона земель, 
земля, як об’єкт права, сільськогосподарських, містобудівних та інших 
відносин, властивості земельних та інших природних ресурсів, що 
врахову ються при землеустрої;

• зміст і направленість розвитку земельних відносин і землеустрою на 
основних етапах розвитку країни, їх політичну і соціально-економічну 
ефектиипіет ь;

• поняття землеволодіння та землекористування. форми 
землекористування та організації території. Елементи землевпорядної 
орі ані зації і ери торії:

• взаємозв'язок управління земельними ресурсами, землеустрою, 
земельного кадастру, економіки землекористування, оцінки земель та інших 
сфер земельно-господарської діяльності:

• систему землеустрою в Україні, види і форми землеустрою;
• прогнозну та планувальну документацію із землеустрою на 

національному, регіональному і місцевому рівнях;



• проекти) га технічну документацію із землеустрою на 
національному і регіональному рівнях;

• особливості землеустрою сільських територій, його вплив на 
регулювання земельних відносин в незалежній Україні та розвиток системи 
землекористування територіальних громад.

Абітурієнти повинні вміти:
• провесні історичний аналіз і дати оцінку соціально-економічної 

сутності земельного усі рою, земельних відносин, землеустрою, їх вплив на 
систем) землекористування, раціональну організацію використання і 
охорони земель. економіку країни, територій;

■ оцінювати і еі ідеї і ції розвитку земельних відносин, системи
землекористування і земле)сірою на території ради, району, регіону, 
України;

• використовувати набуті знання із «Землеустрою», «Земельного 
права», «Земельного кадастру», «Управління земельними ресурсами» під час 
вивчення інших навчальних дисциплін та курсового проектування і 
магістерської роботи;

• застосовувати набуті знання в науково-дослідній, виробничій,
педагогічній роботі, користуватися га створювати земельно-кадастров) 
інформацію, володіти методами сучасних досліджень, робити пачкові 
висновки про стан використання і охорони земель та інших природних 
ресурсів, довкілля, здійснювати пропаганду землевпорядних та екологічних 
знань.

Вступник повинен продемонструвати навички творчого, критичного 
погляд) па поставлені практичні завдання га розробки обгрунтованих
пропозицій щодо їх розв'язання.

Фахове вступне випробування проводиться у вигляді екзамену. 
Кожний білет містить теоретичні питання з дисциплін та прикладні
комплексні завдання.

І! І ФОРМ АІЦЙНИЙ ОБСЯГ ФАХО ВОГО  ВСТУПНОЇ О
ВИПРОБУВАННЯ

1. Землеустрій
2. Державний земельний кадастр
3. Метрологія і стандартизація
4. Основи прогнозування га планування
5. Землевпорядні вишукування в землеустрої
6. Інженерне облаштування і ери горії
7. Землевпорядна експері и за землевпорядної документації



ЗЕМ Л ЕУ С Т Р ІЙ

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні. Властивості землі 
іа природні, екологічні і соціальні умови, які враховуються при ‘землеустрої. 
Основи землеустрою. Використання продуктивних земель. Організація 
раціонального використання земель в системі землеустрою. Системи і 
способи використання сільськогосподарських угідь. І Іринципи раціональною 
використання земель. Класифікація проектів землеустрою. Класифікація 
прогнозних та проектних розробок при землеустрої. Розгляд і затвердження 
проектів землеустрою. Складання схем землеустрою іа розроблення гехніко- 
екопомічнпх об грунту ваш. використання га охорони земель адміністративно- 
територіальних у т ворень. І Іроекі землеустрою щодо встановлення і зміни 
меж адміністративно-територіальних утворень. Форму вання іа встановлення 
меж територій з природно-охоронним, рекреаційним іа заповідним 
режимами використання. Складання проекту відведення земель для 
ііесільськогосиодарських потреб. Завдання і зміст територіального 
землеустрою. Поняття землевпорядного проектування, його роль і місце ІЗ 
системі землевпорядкування. Предмет і метод землевпорядного 
проектування. Сутність землевпорядного проектування. Теорети ко
мет одологічні основи землевпорядного проектування. Предмет і методи 
землевпорядного проектування. Методика і технології землевпорядного 
проектування. Основні технології землевпорядного проектування. 
Організація здійснення проектів землеустрою. Формування та встановлення 
(відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень. 
Формування га встановлення меж територій з природно-охоронним, 
рекреаційним та заповідним режимами використання. Особливості 
землевпорядкування територій територіальних громад. Оцінювання 
ефективності проектів землеустрою. Зміст перенесення проекту землеустрою 
в натуру (па місцевість). Основні принципи оцінювання економічної та 
бюджетної ефективності проектів землеустрою. Зміст (складові частини) 
проекту землеустрою землекористування сільськогосподарського 
підприємства та особливості їх формування. Організація угіль. 
І рансфор.мація га поліпшення земель (економічний аспект). Обгрунтування 
складу і співвідношення ут іль. Обгрунтування типу, виду і кількості сівозмін. 
Проектування овочевих сівозмін. Проектування грунтозахисних сівозмін. 
Проектування кормових сівозмін. Проектування польових сівозмін. 
І-кономічпе обгрунтування проекту організації сівозмін. Упорядкування 
території сівозмін. Проектування полів і робочих ділянок. Особливості 
проектування полів в складних рельєфних умовах. Види полезахисних 
ліеоемут і принципи їх розміщення. Розміщення польових доріг. Оцінка 
рельєфних умов проектування. Оцінка варіантів розміщення ліеоемут. 
Впорядкування території багаторічних насаджень у різних умовах. 
Упорядкування кормових угідь. Загальні відомості про кормові угіддя.

Структури іа перелік іііпаїи, з фаховою вступного випробування



Заходи з поліпшення га рівні використання кормових угідь. Орі ані лінія 
пасовищезмін. Розміщення скотопрогонів. літніх габорів. водних джерел. 
Особливості впорядкування території зрошуваних культурних пасовищ. 
Зміст і впорядкування терпюрії сінокосів. Економічна ефективність проекту 
організації кормових \ гіді». Особливості землевпорядкування в районах 
розвинутої ерозії грунтів. Особливості впорядкування гермторії в районах з 
осушувальним землеробством. Особливості впорядкування території в 
районах із зрошувальним землеробством. Особливості організації території в 
районах техногенно-забруднених земель. Особливосі і землевпорядкування 
фермерських госіюдарсгв.

ІГМЕЛЬНИИ КАДАСТР
Історичний розвиток земельно-кадастрових робі і на території України. 

Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів. Роль 
земельного кадастр) у регулюванні земельних відносин та реалізації 
земельної реформи в Україні. Зміст і призначення державного земельного 
кадастру. Ні іди і принципи державного земельного кадастру. Методологічні 
основи земельного кадастру. Порядок ведення і сучасний етап земельного 
кадастру. Загальні положення про державний земельний кадастр. 
Характеристика державного земельного кадастр). Земельні ресурси, як 
об'єкт державного земельного кадастру. Інформаційне забезпечення 
земельного кадастр). Встановлення місця розташування обмежень щодо 
використання земель. Встановлення кадастрових зон та кварталів. 
Встановлення оціночних районів та зон. Встановлення кадастрових номерів 
земляних ділянок. Геодезичне встановлення меж земельних ділянок та їх 
погодження. Відновлення меж земельних ділянок на місцевості. 
Встановлення меж обмежень га обтяжень на місцевості. Виготовлення 
кадастрового плану. Основний облік кількості земель. Поточний облік 
кількості земель. Статистична звітність по кількісному обліку земель. Облік 
якості земель за категоріями їх придатності та виділення особливо цінних 
земель. Облік якосіі земель за агровпробничимм групами грунтів. Облік 
якості грунтів земельних угідь за ступенем кислотності, змитості, вмістом 
поживних речовин та гранулометричним складом груп гі». Поняття земельної 
ділянки. Система кадастрової нумерації земельних ділянок. Індексна 
кадастрова карга. Завдання та структура класифікаторів земель. 
Класифікатори: форм власності па землю, цільового використання землі, 
прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою. Поземельна 
книга та її зміст. Порядок ведення поземельної книги. Особливості рессграції 
обмежень на земельні ділянки. Земельно-оціночне районування території. 
Науково-методичні положення бонітування грунтів. Визначення балів 
бонітет) аі ровиробпичих груп, земельних ділянок, господарств, районів, 
областей. Науково-методичні положення економічної оцінки земель. 
Ви значення показників загальної та часткової економічної оцінки земель на 
агронпробннчих групах грунтів. Визначення показників внутрігосподарської 
економічної оцінки земель. Визначення показників економічної оцінки



земель па різних адміністративно-територіальних рівнях. Нормативно- 
правова база грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. 
Розрахунок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в 
Україні, області, районі, господарстві і конкретної земельної ділянки. 
Загальні положення застосування даних земельного кадастру. Застосування 
даних земельного кадастру при аналізі господарської діяльності. Визначення 
економічної придатності земель для вирощу ванни сільськогосподарської 
продукції. Застосування даних земельного кадастру в районі та області. 
Поняття територій населених пунктів. Класифікація населених пунктів 
Призначення і зміст земельного кадастру населених пунктів. Земельний 
кадастр, як основа містобудівного кадастру. Загальні положення 
інвентаризації із населених пунктах. Порядок складання плану земельно- 
господарського устрою населеного пункту. Основні вимоги при зонуванні 
території населених пунктів, визначенні меж зон в населених пунктах. 
Підготовчі роботи для проведення грошової оцінки земель населених 
пунктів. Земельно-оціночна структуризація населеного пункту. Грошова 
оцінка земель населених пунктів. Склад га існуючий етан використання 
земель населених пунктів. Історія та перспективи розвитку автоматизованих 
систем кадастру. Гехпічио, технологічне та інформаційне забезпечення 
автоматизованої системи державного земельного кадастру. Структу ри і бази 
даних в земельному кадастрі. Основні моделі даних. Носії просторових 
даних. Растровий і сітковий формати даних. Векторний формат даних. 
Цифрові карти. Цифрове тематичне картографування. Введення 
картографічних даних. Перетворення і редагування картографічних даних. 
Введення і редагування атрибутивних даних. Пошук, відображення і 
виведення іаттих. Просторовий аналіз. Просторове моделювання. Метоли 
аналіз), моделювання, прогнозування та моніторингу земель. Використання 
дистанційних даних для задач кадастру. Досвід розробки га впровадження 
автомат і повні тих кадастрових систем.

М КТІЧХ Ю П Я  І СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Короткий історичний огляд розвитку стандартизації. Актуальні 

проблеми сучасної стандартизації. Основні організації і установи із 
стандартизації в Україні га на міжнародному рівні. Національна та 
міжнародна стандартизація. Стандарт, технічні умови, керівний нормативний 
документ. Державні, галузеві, стандарти підприємства, іноземні стандарти 
Обов'язковість дотримання стандартів, перспективність робіт із 
стандартизації, динамічність, оптимальність, комплексність та системність у 
проведенні робіт із стандартизації. Уніфікація, типізація. Класифікація. 
Стадії робіт із стандартизації Виміри і вимірювання. Задачі сучасної 
метрології. Метрологічні установи і організації. Статичні і динамічні, прямі і 
непрямі, сукупні і сумісні вимірювання. Вимірювання різних класів точності. 
Абсолютні та відносні вимірювання. Принцип га метод вимірювання. 
1 Іохіїбпість і точність. Правильність і достовірність вимірювань. Міжнародна



система одиниць СІ. Основні додаткові кратні та префікси і одиниці. Еталони 
основних фізичних одиниць вимірювань.

ОСНОВИ П РО ГН О ЗУВА Н Н Я ТА П Л А Н УВА Н Н Я
Зміст га завдання прогнозування використання земель. Наукове 

передбачення іа його значення із розробці прогнозів. Класифікація прогнозів, 
їх характеристика. Схема логічних дій при прогнозуванні використання 
земель. Функції прогнозування, їх мета і зміст. 1 Ірої позування як функція 
управління земельними ресурсами. Логіка прогнозного пошуку. 
Моделювання при прогнозуванні. Прийняття рішені» на основі 
прогнозування. Ефективність прогнозних рішень. Класифікація та 
характеристика методів прогнозування земель. Методи експертних оцінок: 
індивідуальних експертних оцінок: колективних експертних оцінок;
колект ивної генерації ідей (мозгова атака). Методи лої ічного прогноз) вания. 
Метод прогнозного сценарію. Метод аналогій. Метод за взірцем (еталоном). 
Цілі, завдання і принципи складання і обгрунтування проектних рішень 
програми. Методичні основи Державної програми використання та охорони 
земельних ресурсів. Завдання, порядок розробки і зміст схеми використання 
земель в районі. Прогноз використання земель із районі. Еколого-економічпа 
і соціальна оцінка прогнозних розробок. Розі.іяд, експертиза і затвердження 
схеми І ехніко-економічна оцінка проект ів планування га використання 
земель. Система показників для оцінки землевпорядних рішень і 
ефективність використання земель в планувальній документації із 
земле) с і рою.

ІЕМ Л  Е В ПО РЯДІ 11 ПИШ У КУПАННЯ И ЗЕМ Л ЕУ С Т РО Ї
Поняття і місце вишукувань при землевпорядкуванні Види 

геодезичних робіт в землеустрої. Складання проектних планів для цілей 
землевпорядкування. Поняття про повноту і детальність планів. Способи 
обчислення площ та їх точність. Методи автоматизації обчислення площ 
зем.текорисіувань і угідь. Вимоги до точності проектування. Способи 
проект)ваппя. Методика складання і оформлення попередніх проектів 
землевпорядкування. Методика складання технічних проектів 
землевпорядкування. Поняття і способи перенесення проектів в натуру. 
Організація робіт по перенесенню проекту в натуру. Способи поновлення 
втрачених межових знаків та меж землскористувань. Зміст геодезичних робіт 
при зніманні меж землекористувань сільськогосподарських підприємств. 
Зміст геодезичних робіт при передачі громадянам земельних часток у 
приватті) власність, при приватизації земель в межах населених пунктів. 
Інвентаризація земель. Старіння планів і періоди їх оновлення. Коректування 
планів. Основні вимоги техніки безпеки виконання геодезичних робіт.

І ! ІЖ  Е МЕРИ Е О Ь ІА КЕРУВАННЯ Т ЕРИ Т О Р І ї
Роль меліорації у забезпеченні раціонального використання та охорони 

земель. Основи гідродинаміки. Гідростатичний тиск, його властивості.



Гілродшіаміка. Гідрологія. Кругообії події в природі. Гідрогеологія. 
Осушувальні меліорації. Осушувальні системи. Охорона павк'олншнього 
середовища в зоні осушення. Зрошувальні меліорації. Види зрошення, його 
вилив на грунт, урожайність сільськогосподарських культур. Технологія і 
механізація культуртехнічних робіт. Особливі види меліорацій. 
Протиерозійні меліорації. Системи і схеми водопостачання. Норми 
споживання воли. Сільськогосподарський водопровід, його елементи. Види 
протиерозійних гідротехнічних споруд. Грушові гідротехнічні споруди. 
Проектування водолаз ри.мпих (вали-тераси, водозатримпі ваш) та 
водоспрямовуючих (ва.пі-капави, нагірні канави) гідротехнічних споруд. 
Гксплуаіаиія протиерозійних гідротехнічних споруд. Захист гідроспоруд від 
деформації і пошкоджень. Догляд, нагляд, ремонти гідротехнічних споруд. 
Поточні та капітальні ремонти гідротехнічних споруд. Реконструкція 
побудованих протиерозійних гідротехнічних споруд. Зміст проектування 
шляхів місцевого значення. Види дорожчих вишукувань. Дорожні 
вишукування і проектування сільськогосподарських доріг. Проектування 
дороги в плані. Проектування дороги в повздовжньому профілі. Техиіко- 
економічннй аналіз проекту дороги.

ДІ РЖ АВИ  \ ЕКС ІИ  РТІІЗА  {К .М ЛКВІІОРЯДПОЇ
Д О К У М ЕН Т А Ц ІЇ

Загальні положення та завдання державної експертизи землевпорядної 
документації. І Іршщипи державної експертизи землевпорядної докумешації. 
Форми і види державної експертизи землевпорядної докумешації. 
Регулювання у сфері державної експертизи землевпорядної документації. 
Об’скти та суб'єкти державної експертизи землевпорядної документації. 
Статус експерта державної експертизи. Права та обов’язки замовників 
державної експертизи землевпорядної документації. Права та обов'язки 
розробників державної експертизи землевпорядної документації. Порядок 
проведення державної експертизи землевпорядної документації. 
Відповідальність за порушення законодавства у сфері державної експертизи 
землевпорядної документації. Висновок державної експертизи 
землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов'язковій 
(первинній, повторній, додатковій) державній експертизі. Нормативно- 
правова база державної експер тизи землевпорядної доку мет анії.



К Р И Т Е Р І Ї  О Ц ІН Ю ВА Н Н Я  ЗНАНЬ А Б ІТ У Р ІЄ Н Т ІВ

Оцінювання вступного фахового випробування л.ія здобу і гя освітньою 
ступеня магіс і р проводи і ься та 200 - бальною шкалою (100 - 200 балів): 
г  питання 1-2 оцінюют ься максимально по 15 балів кожне; 
г питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 
г питання 5 оціпюсться максимально у 30 балів.

За повну і правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може 
пабра н максимально 200 балів (та 200-бл.тьною шкалою).

ІІрп ньому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які 
отримали та результатами вступного фахового випробування не менше 120 
балів.
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