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ВСТУП 

 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
спеціальності  “Геодезія та землеустрій” допускаються особи, які мають 
документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
спеціальністю «Геодезія та землеустрій». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спеціальністю «Землеустрій та кадастр». 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: основи земельного кадастру, геодезія, 
землевпорядне проектування. Має знати законодавство у сфері управління 
земельними ресурсами, способи і методи геодезичних вимірювань, принципи 
землевпорядного проектування, 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 ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

2. ГЕОДЕЗІЯ 

3. ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” 

 

1. Які землі відносяться до земель промисловості ? 
2. Які землі відносяться до земель автомобільного та дорожнього 

господарства? 
3. Які землі відносять до категорії "землі природно-заповідного 

призначення"? 
4. Які землі відносять до категорії "землі рекреаційного призначення" ? 
5. Які землі відносяться до категорії "землі житлової та громадської 

забудови"? 
6. Які землі відносяться до категорії "землі сільськогосподарського 

призначення"? 
7. Які землі відносяться  до категорії земель лісового фонду ? 
8. Які землі відносяться  до груп вітчизняних земельних угідь ? 
9. Які землі відносяться до групи угідь "сільськогосподарські землі" ? 
10. Які землі відносяться до групи земельних угідь "ліси і інші лісовкриті 

землі"? 
 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ГЕОДЕЗІЯ” 

 
1. Яку систему координат використовують при складанні топографічних 

карт? 
2. Визначте дирекційний кут лінії, якщо її румб  r =30030/   Пн. З. 
3. Визначте величину дирекційного кута лінії, магнітний азимут якої 

Аm=218030/, схилення магнітної стрілки δ =1010/ (східне), зближення 
меридіанів γ =0015/ (західне). 

4. Скільки листів карти масштабу 1:25000 міститься в листі карти масштабу 
1:100000 ? 

5. Визначте кутову нев’язку замкненого теодолітного ходу з п’яти (5) кутів, 
якщо практична сума кутів ходу Σ  пр=539058/. 



 

6. Визначте відносну нев’язку в приростах координат теодолітного ходу, 
периметр якого Р=1000 м, а нев’язки в приростах ƒx= - 0,15 м;   ƒy= + 
0,20 м. 

7. Яким способом при тахеометричній зйомці визначається планове 
положення пікетних точок ? 

8. Визначте нев’язку у нівелірному ході між двома реперами з позначками  
Н рп 1=78,320 м (початковий) Н рп 2=79,645 м (кінцевий). 

9. Для якого методу нівелювання використовують нівелір? 
10. Якій довжині лінії на місцевості відповідає відрізок на карті масштабу 

1:25000, що має довжину 4,5 см? 
 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ” 
 

1. Форми власності на землю. 
2. Організаційно-господарська структура управління господарства. 
3. Сільськогосподарські угіддя. 
4. Технологічні групи ґрунтів 
5. Види ерозії ґрунту 
6. Трансформація земель 
7. Типи сівозмін 
8. Елементи устрою території багаторічних насаджень 
9. Кормові угіддя 
10. “Зелений конвеєр” 



 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Законодавство України про землю. Збірник нормативних актів. Під ред. 

В.С.Ковальського. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 352 с. 

2. Землеустроительное проектирование. Под ред. С.Н.Волкова. – М.: Колос, 

1998. – 632 с. 

3. Землеустроительное проектирование. Под ред. В.Д.Кирюхина – М.: 

Колос, 1976. – 528 с. 

4. Польщиков Ф.И. Практикум по землеустроительному проектированию и 

организации земельных работ. – М.: Колос, 1977. 

5. Володін М.О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – К., 

2000. – 320 с. 

6. А.П.Вервейко. Землеустройство с основами геодезии. – М.: Недра, 1988. – 

260 с. 

7. Справочник по землеустройству. Под ред. Н.Р.Образцовой и 

К.С.Пузанова. – К.: Урожай, 1973. – 311 с. 

8. Перович Л. М., Лісевич М. П. Геодезія, ч. II: Навчальний посібник. – 

Львів: «Новий світ - 2000», 2005. – 208с. 

9. А.Л. Островський, О.І. Мороз, В.Л. Тарнавський. Геодезія (підручник для 

вузів). Львів. НУ "Львівська політехніка", 2007. – 508 с. 

10. Черняга П.Г., Дмитрів О.П., Стахів Я А. Геодезія. Частина І: 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне; 

НУВГП, 2009. – 296 с. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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