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Геодезія 

Предмет топографії та картографії. Форми та розміри Землі. Нормальна 

сила тяжіння. Поняття геоїда і еліпсоїда. Зображення земної поверхні на планах 

та картах. Місцевість та способи її вивчення. Орієнтування на місцевості без 

карти. Топографічні карти та плани. Визначення площ на планах та картах. 

Державна геодезична мережа України. Державна нівелірна мережа України. 

Розв’язання задач по топографічним картам. Топографічне знімання місцевості. 

 

Землеустрій 

Земельні ресурси та їх використання. Поняття та завдання землеустрою. 

Земельні реформи та земельний устрій. Принципи сучасного землеустрою. Види 

і форми землеустрою. Складові частини системи землеустрою. Нормативно-

правова база землеустрою. Документація із землеустрою. Організація 

землеустрою. Вишукувальні та обстежувальні роботи при землеустрої. 

Інвентаризація земель. Землеустрій та інші сфери земельно-господарської 

діяльності. 

 

Державний земельний кадастр 

Предмет, завдання і зміст державного земельного кадастру (ДЗК). Роль 

ДЗК у регулюванні земельних відносин та реалізації земельної реформи в 

Україні. Види і принципи ДЗК. Земельний фонд України і його категорії як 

об’єкт ДЗК. Земельна ділянка як основна земельно-кадастрова одиниця. Угіддя 

як елемент ДЗК. Земельний фонд України у складі світових земельних ресурсів 

та стан його використання. Складові частини ДЗК. Законодавча база ведення 

ДЗК. Система органів земельних ресурсів. Рівні ведення ДЗК. Складові частини 

ДЗК. Кадастрове зонування території суть та зміст. 
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Вступник за результатами співбесіди рекомендується до участі в конкурсі 

в разі, якщо він: 

– виявив достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– володіє відповідною фаховою термінологією; 

– уміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди не рекомендується до участі в 

конкурсі в разі, якщо він: 

– виявив недостатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– не володіє відповідною фаховою термінологією; 

– не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє 

їхнього взаємозв’язку. 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 6 від 

22.03.2021 р.) 

 


