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Дисципліна “Кадастр природних ресурсів” забезпечує формування знань студентів із значенням
природних ресурсів у житті людини, структурою природно-ресурсного потенціалу України та його
територіальними особливостями розподілу в межах адміністративних одиниць, вивчення
класифікаційних одиниць природних ресурсів та правових аспектів їх використання, охорони;
вивчення основних етапів становлення кадастру природних ресурсів, його змісту та призначення,
видів і принципів, ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які
регламентують його функціонування, вивчення складових частин державного кадастру природних
ресурсів і тих завдань, які вони виконують; розуміння сучасного стану функціонування кадастру
природних ресурсів та його ролі у регулюванні ефективного, раціонального використання природноресурсного потенціалу України.

Зміст дисципліни направлений на формування наступних компетентностей:
 володіння практичними навичками аналізувати статистичні відомості у галузі
природокористування;
 здатність впроваджувати екологобезпечні напрямки використання природних ресурсів;
 уміння обраховувати вартість земельних ділянок для різних видів використання
природних ресурсів;
 аналізувати відомості водного, лісового кадастру, кадастру мінерально-сировинних,
природно-рослинних ресурсів;
 розуміння сучасні ризики природокористування та світові тенденції використання
природних ресурсів.
Однорідність аудиторії не важлива.
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Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

3/2

1. Загальні відомості про
кадастри, кадастрові
системи

Зв’язок дисципліни «Кадастр землі та нерухомості» з
іншими предметами та науками. Основи
законодавчого регулювання.Походження поняття та
історія виникнення.

Тести,
питання

3/2

2. Народногосподарський
облік. Роль кадастрів у
регулюваннісуспільних
відносин

Характеристика земельного фонду України. Основне
призначення народногосподарського обліку. Функції та
принципи кадастрової системи

Тести,
питання

3/2

3. Зміст лісового кадастру
та функціональне
призначення

Характеристика лісового фонду України. Поділ лісів за
екологічним і соціально-економічним значенням.
Лісовпорядкування та проекти організації та
розвитку лісового господарства. Зміст державного
лісового кадастру. Поняття, призначення та завдання
державного лісового кадастру. Документація та
звітність лісового кадастру

Тести,
питання

3/2

4. Зміст Водного кадастру
та його функціональне

Характеристика сучасного стану водних ресурсів
України. Водний фонд та землі водного фонду.
Нормативне регулювання водними ресурсами.
Основні поняття і визначення. Державний облік та
Дежавний водний кадастр. Призначення водного
кадастру. Складові Державного водного
кадастру.Специфіка ведення водного кадастру.

Тести,
питання

3/2

5. Кадастр родови і
проявів корисних копалин

Надра, корисні копалини. Основні родови а корисних
копалин в Україні.
Передумови створення кадастрового обліку родови
корисних копалин та нормативно правове
регулювання ведення кадастру.
Кадастр родови і корисних копалин у системі
державного обліку.
Відомості кадастру та їх паспортизація.
Порядок формування та документація кадастру.
Завдання ДНВП “Геоінформ України”у веденні
кадастру
Ведення автоматизованої бази даних кадастру.
Інформаційні підсистеми

Тести,
питання

3/2

6. Державний кадастр
природних територій
курортів України,
Державний кадастр
природних лікувальних

Природно-ресурсний потенціал України та Єдиний
лікувально-рекреаційний фонд України. Нормативноправове регулювання одо земель з особливим
режимом охоронюваності. Природно- лікувальні
ресурси. Курорти та поняття округу санітарної

Тести,
питання

2

ресурсів та Державний
кадастр територій
Природно-заповідного
фонду України.

охорони. Державний кадастр природних територій
курортів України. Державний кадастр природних
лікувальних ресурсів України. Державний кадастр
територій та об’єктів природно-заповідного фонду
України. Вимоги до картографічного матеріалу.

3/2

7. Кадастри рослинного й
тваринного світу.
Регіональні кадастри
природних ресурсів

Флора та фауна України. Кадастр рослинного світу
Кадастр тваринного світу. Регіональні кадастри
природних ресурсів

Тести,
питання

3/2

8. Основи містобудівного
кадастру

Зміст і структура містобудівного кадастру. Створення
та провадження містобудівного кадастру.
Паспортизація земельних ділянок, будівель та споруд.
Інвентаризація житлового фонду. Загальна
характеристика інвентаризації житлового фонду

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
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Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-3) – тестування, розв’язки задач

30

Модуль 2 (теми 1-8) – розв’язки задач

40

Модуль 3 (теми 1-8) – КПІЗ

30

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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