
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.2  «Земельні ресурси» 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності / 

Освітньо-професійної 

програми 

193 Геодезія та землеустрій, О1П1 «Геодезія та землеустрій» 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 курс, 3 семестр, семестровий 

Семестровий 

контроль 
залік 

Обсяг годин (усього: 

з них лекції / 

практичні) 

усього: 150 год., 5 кред., з них аудиторних – 54 год., в тому числі лекцій - 24 

год., практичних - 30 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує 
викладання 

кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Автор дисципліни кандидат географічних наук, доцент Радзій В.Ф. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Для ґрунтовного вивчення навчального курсу «Земельні ресурси» студент 

повинен мати глибокі знання навчальних предметів циклу загальної 

підготовки: історія та культура України, геологія і геоморфологія, 

ґрунтознавство з основами географії ґрунтів; предметів циклу професійної 

підготовки: геодезія, основи землевпорядкування та кадастру. 

Що буде вивчатися 

При вивченні дисципліни студент розширить свої знання щодо суті та 

значення земельних ресурсів у житті людини та їх місцем у структурі 

природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць 

земельного фонду та діагностичних ознак, структури земельних ресурсів 

України, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих 

напрямків охорони земельного фонду держави тощо. 

Чому це цікаво / 

треба вивчати 

Вивчення навчальної дисципліни «Земельні ресурси» полягає в засвоєнні 

студентами суті та закономірностей поширення земельних ресурсів по 

території України, їх розподіл за власниками, по категоріям та угіддям, 

вивчення структури та напрямків використання та охорони земельного фонду 

країни 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

діагностувати категорії земельних угідь та видів економічної діяльності; 

аналізувати стан землекористування в межах адміністративно- територіальних 

утворень; 

встановлювати особливості розподілу земельного фонду за категоріями 

землевласників, землекористувачів; 

розробляти заходи охорони земельних ресурсів; 

встановлювати переважаючі напрями використання земельних угідь 

громадянами. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

При вивчення навчальної дисципліни «Земельні ресурси» здобувачі 

першого освітнього рівня зможуть: 

застосовувати дослідницькі навички і вміння; 

використовувати традиційні та інноваційні методи конструктивно-

географічних досліджень; 

способи набуття, обробки, передачі, збереження первинних географічних 

даних; 

принципи обробки географічних даних та отримання корисної інформації 

та нових знань. 



 

Здатність використовувати геопросторові закономірності перебігу 

природних та антропогенних процесів в географічній оболонці, 

закономірності розвитку різних природно-господарських систем, новітні 

теорії, що пояснюють розвиток різних систем використання природних та 

антропогенних ресурсів, особливості ефективного методологічного підходу 

для вирішення актуальних завдань збалансованого природокористування.  

Здатність до здійснення науково-дослідної роботи у сфері наук про 
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