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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
6.080101 – «Геодезія,
картографія та
землеустрій»

заочна форма
навчання

за вибором

Напрям підготовки
_______________
(шифр і назва)

Модулів – Змістових модулів – 2
Індивідуальне
Спеціальність:
науково-дослідне
«Землеустрій та кадастр»
завдання ___________

Рік підготовки:
3-й
3-й
Семестр

(назва)

Загальна кількість
годин – 90

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
студента –

6-й

6-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
бакалавр

22 год.
4 год.
Практичні
22 год.
4 год.
Самостійна робота
46 год.
82 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: іспит,
технологія проведення
контролю – бальна,
рейтингова шкала – 100
балів

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:
для денної форми навчання – 44 / 46;
для заочної форми навчання – 8 / 82.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – це ознайомлення студентів зі значенням галузевих кадастрів,
вивчення складових частин галузевих кадастрів і методів їх обліку та оцінки з
метою отримання достовірних і необхідних даних про їх правовий, природний та
господарський стан для організації раціонального використання та охорони,
ознайомлення з основними законодавчими та нормативними документами, що
регламентують функціонування галузевих кадастрів.
Завдання – вивчення структури, складових частин і завдань галузевих
кадастрів, які вони виконують; ознайомлення з методами складання і ведення
галузевих кадастрів; вивчення нормативно-правових засад використання
галузевих кадастрів; вивчення сучасного стану галузевих кадастрів та їх ролі у
організації раціонального використання природних ресурсів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
 знати: теоретичні основи галузевих кадастрів; нормативно-правову базу,
яка забезпечує здійснення галузевих кадастрів; методичні особливості
ведення окремих кадастрів; зміст і призначення: кадастру природних
територій курортів; кадастру природних лікувальних ресурсів; кадастру
ресурсів тваринного світу; кадастру рослинного світу; кадастру родовищ і
проявів корисних копалин; кадастру вторинних ресурсів;
 вміти: визначати основні категорії природних ресурсів; користуватися
звітними та статистичними матеріалами України; виділяти розташування
обмежень щодо використання земельних ділянок; виділяти та аналізувати
основні характеристики: кадастру природних територій курортів; кадастру
природних лікувальних ресурсів; кадастру ресурсів тваринного світу;
кадастру рослинного світу; кадастру родовищ і проявів корисних копалин;
кадастру вторинних ресурсів.

3.

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ВИДИ ГАЛУЗЕВИХ КАДАСТРІВ
Тема 1. Загальні поняття галузевих кадастрів
Загальні положення. Місце галузевих кадастрів у системі природних
кадастрів. Структура галузевих кадастрів.
Тема 2. Державний кадастр природних територій курортів
Поняття, завдання і основні принципи кадастру. Законодавчо-правові
підстави ведення кадастру. Охорона природних територій курортів. Порядок
створення курортів. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та
рекреаційних зон. Проблеми відповідальності за порушення режиму
використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.
Тема 3. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів
Поняття, завдання і основні принципи кадастру. Законодавчо-правові
підстави ведення кадастру. Інформаційна база кадастру природних лікувальних
ресурсів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНІ ГАЛУЗЕВІ КАДАСТРИ
Тема 4. Державний кадастр ресурсів тваринного світу
Поняття, завдання і основні принципи кадастру. Законодавчо-правові
підстави ведення кадастру. Порядок ведення Державного кадастру ресурсів
тваринного світу.
Тема 5. Державний кадастр рослинного світу
Поняття, завдання і основні принципи кадастру. Законодавчо-правові
підстави ведення кадастру. Порядок ведення Державного кадастру ресурсів
рослинного світу.
Тема 6. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин
Поняття, завдання і основні принципи кадастру. Законодавчо-правові
підстави ведення кадастру. Державний кадастр родовищ і проявів корисних
копалин.
Тема 7. Державний кадастр вторинних ресурсів
Поняття, завдання і основні принципи кадастру. Законодавчо-правові
підстави ведення кадастру. Відходи як об’єкт кадастру вторинних ресурсів.
Порядок ведення Державного кадастру вторинних відходів. Державний облік,
паспортизація і реєстрація відходів. Державна інвентаризація радіоактивних
відходів. Державне управління та контроль у сфері поводження з відходами.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л
п
с.р.
л
п
с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Змістовий модуль 1. Основні види галузевих кадастрів
Тема 1. Загальні положення галузевих кадастрів
10
4
2
4
10
2
8
Тема 2. Державний кадастр природних територій
12
4
4
4
12
2
10
курортів
Тема
3.
Державний
кадастр
природних
10
2
4
4
12
12
лікувальних ресурсів
Разом за змістовим модулем 1
32
10
10
12
34
2
2
30
Змістовий модуль 2. Спеціальні галузеві кадастри
Тема 4. Державний кадастр ресурсів тваринного
10
4
2
4
10
10
світу
Тема 5. Державний кадастр рослинного світу
10
2
4
4
10
10
Тема 6. Державний кадастр родовищ і проявів
12
4
4
4
12
2
2
8
корисних копалин
Тема 7. Державний кадастр вторинних ресурсів
8
2
2
4
12
12
Разом за змістовим модулем 2
40
12
12
16
44
2
2
40
Усього годин
72
22
22
28
78
4
4
70

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

1
1
2

2
Особливості ведення галузевих кадастрів
Порядок створення і ведення кадастру природних
територій курортів
Порядок створення і ведення кадастру природних
лікувальних ресурсів
Структура і порядок ведення кадастру тваринного світу
Структура і порядок ведення кадастру рослинного світу
Структура і порядок ведення кадастру родовищ і
проявів корисних копалин
Структура і порядок ведення кадастру вторинних
ресурсів
Усього

3
4
5
6
7

Кількість
годин
дфн
зфн
3
4
2
4
4

2

2
4
4

2

2

-

22

4

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

1
1
2

2
Вивчення матеріалів з тематики курсу лекцій
Підготовка до практичних занять та оформлення
звіту
Контрольна робота
Забезпечення семестрового контролю
Разом

3
4

Кількість
годин
дфн
зфн
3
4
28
70
10
4
4
4
46

4
4
82

7. Методи навчання
У процесі освоєння дисципліни використовуються з’ясувальноілюстративний і дослідницький методи з такими формами роботи, як лекція,
практичні заняття, робота з літературою в бібліотеках та Інтернеті.
 За джерелом інформації – словесні, наочні та практичні;
 за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – пояснювальноілюстративний і дослідницький;
 за компонентами навчальної діяльності – організація, стимулювання, контроль
і оцінка знань студента.

8. Методи контролю
Вивчення навчальної дисципліни «Галузеві кадастри» потребує:
– виконання завдань згідно з навчальним планом;
– підготовки до практичних занять;
– виконання контрольної роботи;
− виконання модульних контрольних робіт за №№ 1, 2;
– роботи з інформаційними джерелами.
Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з програмою
навчальної дисципліни, питаннями, які виносяться на заняття з відповідної теми;
вивчення методичного матеріалу. Бали за виконання й захист усіх практичних
робіт, передбачених програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх
захисту (відповіді на контрольні питання).
Студент допускається до модульних контрольних робіт за умови повного
виконання навчальної програми відповідного змістового модуля – виконання й
захисту практичних занять, опрацювання всіх тем лекційного курсу.
Пропущені лекційні заняття студент опрацьовує самостійно, з виконанням і
захистом рефератів за темою пропущених занять (кількість рефератів відповідає
кількості пропусків занять).
Якщо студент пропустив більше 50 % усіх занять, то він не може отримати
за семестр у цілому більше 60 балів.
Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно
ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним та
дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального
процесу.
9. Розподіл балів, що отримують студенти
Вид занять
Лекції

Практичні заняття
Поточний
контроль:
1) модульні контролі
№1і№2

Денна форма навчання
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Сума
Т1
Т2
Т3
Т4 Т5 Т6 Т7
Робота на лекції (контроль відвідування)
5
0,8
0,7
0,7
0,7 0,7 0,7 0,7
Робота на лекції (ведення конспекту лекцій)
5
0,8
0,7
0,7
0,7 0,7 0,7 0,7
2
3
3
3
3
3
3
20
20
20
40

Контрольна робота
Підсумковий тест (іспит)
Усього
Т1, Т2 ... Т7 – теми лекцій змістовних модулей.

10
20
100

Заочна форма навчання
Вид занять

Змістовий модуль
№1
Т1
Т2
Т3
2
2
20

Лекції
Практичні заняття
Поточний контроль:
модульна контрольна робота
№ 1-2 – тести поточного
контролю
за
змістовими
модулями № 1-2
Контрольна робота
Підсумковий тест (іспит)
Усього
Т1, Т2 ... Т7 – теми лекцій змістовних модулей.

Змістовий модуль Сума
№2
Т4 Т5 Т6 Т7
2
4
3
5
20
40

31
20
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для заліку

зараховано
не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

10. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Галузеві кадастри» для студентів денної та заочної форм навчання зі
спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр».
Укладач: доц. Гальченко Н. П. Редакційно-видавничий відділ КрНУ, 2018. 21 с.

11. Рекомендована література
Базова
1. Про відходи : Закон України від 05 бер. 1998 р. № 187/98. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр.
2. Про курорти : Закон України від 05 жовт. 2000 р. № 2026-III. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2026-14.
3. Про рослинний світ : Закон України 09 квіт. 1999 р. № 591–XIV. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/591-14.
4. Про тваринний світ : Закон України від 13 груд. 2001 р. № 2894–III. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2894-14.
5. Про мисливське господарство і полювання : Закон України від 22 лют.
2000 р., № 1478-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1478-14.
6. Земельний Кодекс України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua.
7. Домбровська О. А. Ведення галузевих кадастрів в Україні. Економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища. Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського. 2017. Вип. 16. С. 551–557.
8.
Про
надра
:
Кодекс
України,
27
лип.
1994
р.
№ 132/94-ВР. URL: http://kodeksy.org.ua/nadra/index.htm.
9. Кустовська О. В., Мамон М. О. Кадастрові системи як ефективний
механізм державного управління. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 65–67.
10. Про створення Центру ведення Державного кадастру природних
лікувальних ресурсів : Наказ МОЗ України від 02 лист. 2007 р. № 685. URL:
http://www.uazakon.com/documents/date_bd/pg_gxwzom.htm.
11. Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного
кадастру природних лікувальних ресурсів : Наказ МОЗ України від 23 вер. 2009 р.
№ 687. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0154-10.
12. Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що
включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів : Наказ
МОЗ та Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 26
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