




1. Мета дисципліни – формування базових знань з раціонального використання та охорони 
земель зокрема, економічно ефективного, екологічно безпечного та науково обґрунтованого 
використання з дотриманням пріоритетності сільськогосподарських земель, отримання 
навичок з охорони, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, сприяти поширенню знань 
у професійній діяльності.   

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
1. Знання характеристики земель: види та типи грунтів, склад та властивості ґрунтів, зональне 
поширення ґрунтів. 
2. Знання особливостей впливу рослин на родючість ґрунтів та сільськогосподарських культур 
на продуктивність земель.  
3. Вміння виявляти джерела забруднення земель за матеріалами дистанційного зондування 
землі, володіти навичками топографічного та тематичного дешифрування знімків у сфері 
землеустрою.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Раціональне використання та охорона земель» відноситься до переліку 
обов’язкових. Орієнтована на засвоєння сучасних теоретичних і практичних засад 
раціонального використання та охорони земель. Дисципліна складається з двох змістових 
модулів.  

Перший присвячено раціональному використанню земель в Україні. Зазначаються 
сутність, принципи, напрями, концептуальні підходи до раціонального використання земель 
та ґрунтозахисного землеробства та проблеми пов'язані з нераціональним використанням 
земель, а також еколого-економічний механізм раціонального використання земель при 
здійсненні господарської діяльності. 

Другий – розкриває основи охорони земель, завдання, принципи, напрями, стандарти, 
нормативи та систему заходів спрямованих на боротьбу з деградаційними процесами на 
землях різного цільового призначення, а також особливості рекультивації, ревіталізації та 
консервації порушених земель з метою їх відтворення та охорони. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
1) надати теоретичні знання з раціонального використання та охорони земель в Україні;  
2) пояснити основні принципи раціонального використання та охорони земель; 
3) ознайомити з еколого-економічним механізмом раціонального використання земель;  
4) ознайомити з концептуальними підходами до раціонального використання земель та 
ґрунтозахисного землеробства;  

5) ознайомити із заходами профілактики та боротьби з деградаційними процесами і 
опустелюванням земель;   

6) ознайомити із системою заходів у галузі охорони земель; 
7) сформувати фахові навички з виявлення проблем, пов’язаних з нераціональним 
використанням земель.  

Дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 
інтегральної: 
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі геодезії та землеустрою. 
загальних:  
ЗК01. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. ЗК02. Здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях. ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово. ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК15. 
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Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при вирішенні 
складних питань.  
спеціальних (фахових): 
СК01. Здатність застосовувати фундаментальні знання для аналізу явищ природного і 
техногенного походження при виконанні професійних завдань у сфері геодезії та 
землеустрою. СК02. Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-математичних, 
природничих, соціально-економічних, інженерних наук при виконанні завдань геодезії та 
землеустрою. СК04.  Здатність обирати та використовувати ефективні методи, технології та 
обладнання для здійснення професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою. СК06. 
Здатність виконувати дистанційні, наземні, польові та камеральні дослідження, інженерні 
розрахунки з опрацювання результатів досліджень, оформляти результати досліджень, 
готувати звіти при вирішенні завдань геодезії та землеустрою. СК11.  Здатність здійснювати 
геодезичний моніторинг земної поверхні, природних об’єктів, інженерних споруд. СК13. 
Здатність розробляти документацію із землеустрою та з оцінки земель, кадастрову 
документацію, наповнювати даними державний земельний, містобудівний та інші кадастри. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
 (1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і 
технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання та 
пороговий 
критерій 
оцінювання 

(за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

иКо
д Результат навчання

1.1 Основні терміни та поняття 
раціонального використання та 
охорони земель

лекція 
практ. робота

виконання 
практ. робіт, 
самостійної 
роботи, 
модульна 
контрольна 
робота, 
іспит 

5

1.2 Нормативно-правові акти у сфері 
раціонального використання та 
охорони земель

лекція 
практ. робота

5

1.3 Концептуальні підходи до 
раціонального використання земель та 
ґрунтозахисного землеробства

лекція 10

1.4 Систему заходів у галузі охорони 
земель сільськогосподарського 
призначення та збереження особливо 
цінних земель

лекція 5

1.5 Нормативи та стандарти в галузі 
охорони земель та відтворення 
родючості ґрунтів 

лекція 
практ. робота

10

2.1 Вміти виявляти проблеми, для 
запобігання нераціональному 
використанню земель

лекція, 
практ. робота

виконання 

5
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

2.2 Вміти застосовувати заходи 
профілактики та боротьби з 
деградаційними процесами і 
опустелюванням земель

практ. робота
виконання 

практ. робіт,  
модульна 
контрольна 
робота 

20

2.3 Вміти розробляти заходи охорони 
земель від забруднення та засмічення 

практ. робота 10

3.1 Вироблення у студентів вміння 
впроваджувати принципи 
раціонального використання та 
охорони земель в регіональні 
програми

лекція, 
практ. робота, 

дискусія

виконання 
практ. робіт,  

іспит 

10

3.2 Здатність самостійно застосовувати в 
практичній діяльності навики з 
раціонального використання  
та охорони земель

лекція, 
практ. робота, 

дискусія

10

4.1 Відповідально ставитися до аналізу 
еколого-економічних проблем 
раціонального використання земель в 
практичній діяльності 

лекція, 
практ. робота, 

дискусія

10

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

2.
1

2.
2 2.

3

3.
1 3.

2

4.
1

РН1. Вільно спілкуватися в усній та письмовій формах 
державною та іноземною мовами з питань професійної 
діяльності.

+ + + + + +

ПРН2. Організовувати і керувати професійним 
розвитком осіб і груп. 

+ + + + + +

РН5. Застосовувати концептуальні знання природничих 
і соціально-економічних наук при виконанні завдань 
геодезії та землеустрою.

+ +

ПРН9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати та 
використовувати геопросторові дані, метадані 
щодо об’єктів природного і техногенного 
походження, застосовувати статистичні методи 
їхнього аналізу для розв’язання спеціалізованих 
задач у сфері геодезії та землеустрою. 

+ + + + + +
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7. Схема формування оцінки: 
1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами виконання практичних, самостійних, модульних 
контрольних робіт та іспиту. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні наступна: 

результати навчання – 1.1 – 1.5 (знання) – до 10% 
; результати навчання – 2 (вміння) - до 20%; 
результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%; 
результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10% 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту. 
− Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання 60 балів і екзамену 40 балів. Оцінки нижче мінімального 
порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

− Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище) є 
відпрацювання всіх практичних робіт і модульних контрольних робіт. 

2. Організація оцінювання. 

Оцінювання за формами  контролю: 

ПРН10. Обирати і застосовувати інструменти, 
обладнання, устаткування та програмне 
забезпечення, які необхідні для дистанційних, 
наземних, польових і камеральних досліджень у 
сфері геодезії та землеустрою. 

+ + + + + +

ПРН12. Розробляти документацію із землеустрою, 
кадастрову документацію і документацію з оцінки 
земель із застосуванням комп’ютерних технологій, 
геоінформаційних систем та цифрової 
фотограмметрії, наповнювати даними державний 
земельний, містобудівний та інші кадастри. 

+ + + + + + + + + +

РН15. Розробляти і приймати ефективні рішення 
щодо професійної діяльності у сфері геодезії та 
землеустрою, у тому числі за умов невизначеності.

+ + + + + + +

ПРН16. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, топографічного і тематичного 
картографування, складання та оновлення карт, 
дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, 
землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного 
кадастру

+ + + + + + +

ЗМ1 ЗМ 2

Min. – 20  балів Max. – 30 балів Min. – 20 балів Max. – 30 балів
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Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 40 балів для здачі іспиту обов'язковим є перездача модульних  робіт. Загалом, 
формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 
процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», 
введеного в дію наказом № 716-32 від 31 серпня                       2018 року. 

Шкала відповідності 

Практична робота „2”  х  7 = 14 „3”  х  7 = 21 „2”  х  7 = 14 „3”  х  7= 21 

Модульна 
контрольна робота

„3”  х  1 = 3 „5”  х  1 = 5 „3”  х  1 = 3 „5”  х  1 = 5

Самостійна робота „3”  х  1 = 3 „4”  х  1 = 4 „3”  х  1 = 3 „4”  х  1 = 4 

„2”  – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент

Змістовий 
модуль1

Змістовий 
модуль2

Екзамен Підсумкова 
оцінка

Мінімум 20 20 20 60

Максимум 30 30 40 100

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59
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 8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції
прак-
тичні

сам. 
робо
та

Змістовий модуль 1

1 Тема 1. Теоретичні засади раціонального використання та 
охорони земель 

2 2

2 Тема 2. Напрями використання та охорони земель 2 2

3 Тема 3. Оптимізація землекористування 2 2

4 Тема 4.  Концептуальні підходи до використання земель 2 2

5 Тема 5.  Економічний механізм раціонального 
використання та охорони земель

2 2

6 Тема 6.  Інструменти раціонального використання ґрунтів 2 2

7 Тема 7.  Вітчизняний та зарубіжний досвід використання та 
охорони ґрунтів

2 2

8 * Особливості використання охорони земель лісового фонду 
України в умовах сталого розвитку

32

9 Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2

10 Тема 8. Основні засади охорони земель 2 2

11 Тема 9. Правове регулювання охорони земель 2 2

12 Тема 10. Стандартизація та нормування в галузі охорони 
земель

2 2

13 Тема 11. Основні засади планування, зонування та 
районування територій в галузі охорони земель

2 2

14 Тема 12. Консервація та рекультивація земель 2 2

15 Тема 13. Організація раціонального використання та 
охорони земель в межах територіальних громад

2 2

16 Тема 14. Стратегія раціонального використання та охорони 
земель України 

2 2

17 * Особливості використання та охорони земель водного 
фонду України в умовах змін клімату

32

18 Модульна контрольна робота 2
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* – теми для самостійного вивчення 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекції – 28 год. 
Практичні роботи – 28 год. 
Самостійна робота –  64 год. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 
1. Третяк А.М., Будзяк О.С., Третяк В.М. та ін. Екологія землекористування : навч. посіб. 

К. : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 178 с. 
2. Будзяк О., Будзяк В., Грицак О. Ефективне використання «чистих» земель України в 

умовах сталого розвитку. Економіка сільського господарства та ресурсів. Том 7. № 3 (2021). С. 
162-178. DOI:https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.10  

3. Федун І., Будзяк О., Будзяк В., Сударенко О., Валінкевич Н., Тищенко О. (2022) 
Дослідження напрямів ефективного управління природними ресурсами / Серія «Конспекти 
лекцій з мереж і систем». Стамбул: Springer, Cham. Т. 488. С. 657-670  
https://doi.org/10.1007/978-3-031-08090-6_40  

4.  Лико Д. В., Лико С. М., Долженчук В. І., Портухай О.І. Охорона і раціональне 
використання земельних ресурсів : навчально-методичний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 
2016.  664 с. 

5. Гавриш Н. С. Використання, відтворення та охорона ґрунтів в Україні: теоретико-
правові аспекти: монографія. Одеса: Юрид. л-ра, 2016. 398 с.  

Нормативна: 
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р., № 2768-ІІІ; 
2. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р., № 962-ІV; 
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