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Опис дисципліни
Дисципліна “Моніторинг та управління земельними ресурсами” спрямована на формування у
студентів теоретичних та практичних навичок щодо моніторингу природних ресурсів та оптимізації їх
використання на національному, регіональному та локальному рівнях та ефективному управлінні
ними. Набуття навичок роботи з основними нормативно-правовими документами, що стосуються
контролю за використанням та охороною земель.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

1. Зміст і структура
системи моніторингу
земель та управління
ними

Знати структуру та зміст моніторингу земель і
його основні поняття, правові основи
моніторингу земель та управління ними.

4/2

2. Наукові основи та
сучасні концепції
моніторингу земель.

Знати порядок ведення моніторингу земель,
система показників моніторингу земель. Вміти
організовувати ведення моніторингу земель.

4/3

3. Законодавчі основи
ведення державного
моніторингу земель.

Знати правові основи моніторингу земель в
Українському законодавстві, державну політику
у сфері регулювання економіко-правових
земельних відносин.

Тестування

4/3

4. Організація
проведення
моніторингу земель та
система управління
земельними ресурсами

Вміти організовувати ведення моніторингу
земель. Знати принципи та способи здійснення
системи моніторингу земель. Знати
Управлінський процес на національному,
регіональному і місцевому рівнях.

Тестування

Поточне
опитування

1

та землекористуванням
в Україні.
4/4

5. Напрями і механізми Вміти прогнозувати та планувати земле- та
державного управління ґрунтоохоронні заходи. Організовувати
земельними ресурсами. землеустрій. Організовувати ведення
державного земельного кадастру. Здійснювати
державний контроль за використанням та
охороною земель. Регулювати земельні
відносини

Поточне
опитування

4/4

6. Види моніторингу
земель.

Мати поняття загального, оперативного та
фонового моніторингу земель.

4/3

7. Оцінка екологічного
стану земельних
ресурсів та виявлення
кризових ситуацій.
Моніторинг земель
кризового стану.

Вміти оцінювати ерозійну небезпеку,
пестицидне та техногенне забруднення
земель. Мати поняття про моніторинг кризових
ситуацій, пов’язаних з забрудненням території.

Тестування

2/2

8. Критерії і нормативи
екологічного стану
земель щодо їх
пестицидного,
техногенного та
радіаційного
забруднення.

Вміти визначати кількість шкідливих речовин у
навколишньому середовищі. Знати методи
визначення концентрації шкідливих речовин у
повітрі. Вміти створювати моніторингової
мережі.

Тестування

4/3

9. Моделювання та
проектування
організаційної системи
управління земельними
ресурсами

Вивчити методику проектування організаційної
системи управління земельними ресурсами.

Тестування

4/2

10. Система органів
територіальних громад,
що здійснюють
управління
землекористуванням.

Вивчити систему органів територіальних
громад, що здійснюють управління
землекористуванням.

Поточне
опитування

4/3

11. Напрями і
механізми управління
землекористуванням
територіальними
громадами.

Знати напрями та механізми управління
землекористуванням на рівні територіальних
громад.

Поточне
опитування

4/2

12.Здійснення
землеустрою та
ведення державного
земельного кадастру як
основний механізмів

Знати методику ведення державного
земельного кадастру

Поточне
опитування

2

управління земельними
ресурсами
4/3

13. Концепція
"governance" як основа
підвищення
ефективності
управління земельними
ресурсами.

Знати концепцію "governance" і вміти її
застосовувати на практиці.

4/3

14. Теоретикометодологічні засади
формування системи
інтегрованого
управління земельними
ресурсами

Знати систему інтегрованого управління
земельними ресурсами та вміти застосовувати
її на практиці

Тестування

Поточне
опитування
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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 1-7) – усне опитування, тестування

20

Модуль 2 (теми 1-14) – ректорська контрольна робота

20

Модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування
(теми 1-14) – індивідуальна письмова робота

20

Екзамен (теми 1-14) – тести, завдання, кейси

40

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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