
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Територіальне планування та раціональне 

використання земель» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: варіативна 

 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

 

5. Семестр, в якому викладається: третій 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

 

7. Лектор (викладач): к.т.н., доцент В.Д. Шипулін 

 

8. Результати навчання: 

здатність до використання сучасних геоінформаційних технологій при розробці 

теоретичних, методичних і технологічних рішень з удосконалення процедур збирання, 

систематизації, документування, зберігання й отримання відомостей щодо об’єктів 

геопростору; здатність до визначення просторових характеристик природних і 

техногенних об’єктів, явищ і процесів на земній поверхні; здатність розробляти і 

здійснювати техніко-економічне обґрунтування планів, проектів і схем використання 

земельних ресурсів і територіального планування; здатність оцінювати наслідки 

організаційно-управлінських рішень при організації і проведенні практичної діяльності в 

землеустрої; здатність створювати прикладні та використовувати існуючі інтелектуальні 

інформаційні технології, у тому числі у землевпорядкуванні. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Моделювання і дослідження складних систем, 

Тенденції розвитку земельного адміністрування 

 

10. Зміст:  

Змістовий модуль 1. Науково-методичні підходи і особливості здійснення 

територіального планування  

Завдання, мета і принципи територіально-просторового планування. Система 

територіально-просторового планування. Специфікація INSPIRE використання 

земель. Використання земель у системі земельного адміністрування LADM. 

Змістовий модуль 2. Раціональне використання та охорона земель 

Планування міського використання землі. Зонінг. Планування сільського 

використання землі. Огляд моделей. 

 

11. Форми та методи навчання: Теоретичні, розрахункові і практичні положення 

дисципліни вивчаються аспірантами в процесі роботи над лекційним курсом, 

самостійної роботи з науково-методичною та навчальною літературою, періодичними 

виданнями, матеріалами конференцій. 

 

12. Мова навчання: українська 

 



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline "Territorial planning and rational use of earth" 

 

2. Code: 

 

3. Type: variative 

 

4. Level: third (educationally-scientific) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: third 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5,0 

 

7. Name of lecturer(s): associate professor V.D. Shipulin 

 

8. Learning outcomes: capacity for using of modern геоинформационных 

technologies for development of theoretical, methodical and technological decisions 

on the improvement of procedures of collection, systematization, documenting, 

storage and receipt of information in relation to the objects of geospaces; capacity for 

determination of spatial descriptions of natural and technogenic objects, phenomena 

and processes on an earth surface; ability to develop and carry out the feasability study 

of plans, projects and charts of the use of the landed resources and territorial planning; 

ability to estimate the consequences of organizationally-administrative decisions 

during organization and realization of practical activity in organization of the use of 

land; ability to create applied and to use, existent intellectual information technologies, 

including in organization of the use of land. 

 

9. Disciplines are based on: Design and research of the difficult systems, Trend of 

progress of the landed administration 

 

10. Contents: 

Semantic module 1. Scientifically-methodical approaches and features of realization 

of the territorial planning 

Task, aim and principles of the territorial spatial planning. System of the territorial 

spatial planning. Specification of INSPIRE of the use of earth. The use of earth is in 

the system of the landed administration of LADM. 

Semantic module 2. The rational use and guard of earth 

Planning of the municipal use of earth. Zoning. Planning of the rural use of earth. 

Review of models. 

 

11. Teaching forms and methods: Theoretical, calculation and practical positions of 

discipline are studied by graduate students in the process of prosecution of lecture 

course, independent work with scientifically-methodical and educational literature, 

magazines, materials of conferences. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Территориальное планирование и 

рациональное использование земель» 

 

2. Код: 

 

3. Тип:  вариативная 

 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: третий 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

 

7. Лектор (преподаватель): к.т.н., доцент В. Д. Шипулин 

 

8. Результаты обучения: способность к использованию современных 

геоинформационных технологий при разработке теоретических, методических 

и технологических решений по усовершенствованию процедур сбора, 

систематизации, документирования, хранения и получения сведений 

относительно объектов геопространства; способность к определению 

пространственных характеристик естественных и техногенных объектов, 

явлений и процессов на земной поверхности; способность разрабатывать и 

осуществлять технико-экономическое обоснование планов, проектов и схем 

использования земельных ресурсов и территориального планирования; 

способность оценивать последствия организационно-управленческих решений 

при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве; 

способность создавать прикладные и использовать, существующие 

интеллектуальные информационные технологии, в том числе в 

землеустройстве. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: Моделирование и исследование 

сложных систем, Тенденции развития земельного администрирования 

 

10. Содержание: 

Смысловой модуль 1. Научно-методические подходы и особенности 

осуществления территориального планирования  

Задача, цель и принципы территориально-пространственного планирования. 

Система территориально-пространственного планирования. Спецификация 

INSPIRE использования земель. Использование земель в системе земельного 

администрирования LADM. 

Смысловой модуль 2. Рациональное использование и охрана земель 

Планирование городского использования земли. Зонинг. Планирование 

сельского использования земли. Обзор моделей. 

 

11. Формы и методы обучения: Теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются аспирантами в процессе работы над 

лекционным курсом, самостоятельной работы с научно-методической и 

учебной литературой, периодическими изданиями, материалами конференций. 

 

12. Язык обучения: украинский 


