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ВСТУП 
 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 
бакалавра за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» в КрНУ. 

 
МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 
Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-

професійної програми «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та 
землеустрій» другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих 
раніше компетентностей. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на фаховий іспит: «Основи землевпорядкування і кадастру», 
«Геодезія», «Землевпорядне проєктування». Має знати законодавство у сфері 
управління земельними ресурсами та земельного кадастру, способи і методи 
геодезичних вимірювань, принципи землевпорядного проєктування, уміти 
здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при 
цьому методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен 
продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені 
практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

1. ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ І КАДАСТРУ 

2. ГЕОДЕЗІЯ           

3. ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЄКТУВАННЯ    

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ І 

КАДАСТРУ» 

1. Поняття земельного кадастру. 

2. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин. 

3. Землі природно-заповідного фонду. 

4. Землі громадської забудови. 

5. Землі рекреаційного призначення. 

6. Склад земель лісогосподарського призначення. 

7. Землі транспорту, зв’язку, оборони і т.і. 

8. Види оцінки землі. 

9. Розміри для встановлення прибережно-захисної смуги навколо морських 

заток і лиманів. 

10. Визначення зонального коефіцієнту при грошовій оцінці земель 

населених пунктів. 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОДЕЗІЯ» 

1. Носієм якої інформації є пункти планової геодезичної мережі у вигляді 

тріангуляції? 

2. Які геодезичні вимірювання виконуються в плановій геодезичній мережі 

у вигляді полігонометрії? 

3. Які геодезичні вимірювання виконуються в геодезичній мережі у вигляді 

тріангуляції? 

4. Яка повинна бути точність вимірювання кутів в планових геодезичних 

мережах згущення 4-го класу? 

 



 

5. Яка повинна бути відносна похибка полігонометричного ходу 1-го 

розряду? 

6. Визначте відносну нев’язку в приростах координат теодолітного ходу, 

периметр якого Р = 1000 м, а нев’язки в приростах fx = - 0,05; fy  = +0,20. 

7. Який масштаб має аркуш топографічної карти з номенклатурою К-38-

121-А? 

8. Для якого методу нівелювання використовують теодоліт? 

9. Визначте нев’язку у нівелірному ході між двома реперами з позначками 

Нрп 1 = 78,320 м (початковий); Нрп 2 = 79,645 м (кінцевий), якщо практична 

сума перевищень Σh пр = +1315 мм. 

10. Яким способом при тахеометричній зйомці визначається планове 

положення пікетних точок? 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» 

1. Чому дорівнює площа паю у фізичних гектарах по кожній 

агровиробничій групі, якщо площа паю в умовах кадастрових гектарах – 6,0; 

агровиробнича група 53е: площа – 80 га, бал бонітету – 59; агровиробнича 

група 217д: площа – 65 га, бал бонітету – 43? 

2. Яким шляхом здійснюється перехід від фактичної структури угідь до 

проектної? 

3. Елементи устрою території багаторічних насаджень. 

4. Види ріллі. 

5. Розрахунок потреби в кормах. 

6. Що вирощують на притабірних кормових сівозмінах? 

7. До яких сівозмін відносяться овочеві сівозміни? 

8. «Зелений конвеєр» – це:   

9. За рахунок чого польові і кормові сівозміни можуть бути 

ґрунтозахисними? 

10. Поняття контурно-меліоративної організації території. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
ВСТУПНИКІВ 

 
Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів 

складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у 
процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 



 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 
результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту – 

дванадцять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в 

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
 
Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100 

до 200 балів 
Сумарна 
кількість 
балів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 
фахове 
випробування 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

 
На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) 

проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за 
фаховий іспит, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, 
які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково 
перевіряються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його 
підписом. 

Приклад оформлення 
 

Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 
Оцінка за випробування            190 (сто дев’яносто) 
 
Члени комісії                                       

 
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит, яка засвідчується 
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 
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