
1 

 

 
 

 

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Кадастр природних ресурсів 

 

X (весняний) семестр 2020-2021 навчального року 

Освітній рівень: другий (магістр) 

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій» 

Освітня програма: Освітньо-професійна програма магістра – «Землеустрій 

та кадастр». Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою 

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group 
Мова викладання: українська. 

 

Лектор: Гальченко Надія Павлівна (кандидат біологічних наук, доцент) 

Контакти: +38 (067) 270-42-90, e-mail: nadingal9@gmail.com 

Години прийому та консультації: понеділок, 10.00-11.30; четвер, 10.00-11.30 

Розміщення кафедри: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21/1, 7-й корпус, 2-й 

поверх, к. 7209 

 

Опис дисципліни 
Навчальна дисципліна «Кадастр природних ресурсів» вивчається з метою 

формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у 

галузі одержання інформації щодо поточного стану земельних ресурсів, зі 

значенням природних ресурсів у житті людини, структурою природно-

ресурсного потенціалу України, вивчення складових частин кадастрів 

природних ресурсів держави та методів їх обліку і 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 кадастрів природних ресурсів. 

Завдання дисципліни полягає у вивченні структури природно-ресурсного 

потенціалу України; складових частин кадастрів природних ресурсів та завдань, 

які вони виконують; ознайомлення з просторовими закономірностями 

розміщення природних ресурсів України, їхніми кількісними та якісними 

характеристиками; ознайомлення з методами складання і ведення кадастрів 

природних ресурсів; вивчення нормативно-правових засад використання 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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природно-ресурсного потенціалу України; вивчення сучасного стану кадастрів 

природних ресурсів та їх ролі у організації раціонального використання 

природно-ресурсного потенціалу. 

Загальні компетентності: 

ЗК 4.  Мати дослідницькі навички, а також навички розроблення проектів 

та управління ними.  

Фахові компетентності: 

 ФК 4. Знання законодавчого та нормативного забезпечення реєстрації 

нерухомості, процедур реєстрації прав на нерухоме майно.  

 ФК 9. Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому 

числі зумовлені проблемами сталого розвитку та впливу на навколишнє 

середовище.  

 ФК 17. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння 

дисциплін суміжних інженерних галузей.  

Програмні результати навчання 

ПРН 6. Вміти аналізувати і вибирати оптимальні варіанти обробки, 

введення та редагування просторових кадастрових даних, оцінювати результати 

просторового аналізу даних.  

ПРН 7. Вміти будувати інформаційні моделі процесів обробки 

кадастрових даних і моделі типових реєстрів кадастрових об’єктів, працювати з 

базовим набором команд поширених геоінформаційних систем, вводити та 

редагувати просторові дані, виконувати просторовий аналіз даних.  

ПРН 8. Вміти користуватись державним реєстром прав на нерухомість, 

вести реєстраційну справу, складати документи для державної реєстрації прав 

на нерухомість згідно з вимогами чинного законодавства. 

ПРН 19. Вміти проводити польові та камеральні роботи з кадастрової 

зйомки з дотриманням вимог охорони праці та безпеки в надзвичайних 

ситуаціях.  

ПРН 20. Вміти використовувати методи і технології кадастрових знімань 

та ведення державного земельного кадастру.  

 

Чому ви маєте обрати цей курс? 

Джерелом інформації про природні ресурси є кадастрові системи різного 

призначення. Основою для створення будь-якої кадастрової інформаційної 

системи про природні ресурси та моніторингу цих ресурсів є просторова 

інформація (інформація про місцеположення об’єкту, його зв’язки з іншими, 

розміри та їх зміни в часі, площу, окремі якісні характеристики  тощо), яка 

отримується на основі карт та матеріалів аерокосмічних зйомок. 

Кадастри є різновидом інформаційних систем, які повинні 

використовуватися в процесі здійснення державного управління. Зважаючи на 

розмаїття сучасних кадастрів, можна дійти думки, що кадастровому обліку 

може підлягати інформація про стан різноманітних об'єктів. Серед них можна 

назвати так: кадастри природних ресурсів (земельний, водний, лісовий, 

рослинний, тваринний та інші), містобудівний кадастр, кадастр нерухомості, 
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екологічні кадастри (кадастри відходів, кадастри небезпечних відходів, кадастр 

лавин, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та інші). 

Дисципліна «Кадастр природних ресурсів» має зв’язок з такими 

дисциплінами: галузеві кадастри, моніторинг та охорона земель, земельний 

кадастр, інформаційні технології досліджень у землеустрої, управління 

земельними ресурсами.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кадастр природних 

ресурсів» студенти повинні знати та уміти: 

– теоретичні основи ведення кадастру природних ресурсів;  

– нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення кадастру 

природних ресурсів;  

– методичні особливості ведення окремих кадастрів природних ресурсів; 

– сучасні методи оцінки природних ресурсів;  

– визначати основні категорії природних ресурсів;  

– зображати територіальні закономірності природних ресурсів на 

планово-картографічній основі;  

– користуватися звітними та статистичними матеріалами 

Держгеокадастру України;  

– читати кадастровий план земельної ділянки;  

– виділяти та аналізувати основні характеристики водного, лісового та 

інших видів кадастрів.  

 

Тематика лекційного курсу 

Тема 1 Загальні положення до кадастру природних ресурсів. 

Тема 2 Державний земельний кадастр. 

Тема 3 Лісовпорядкування, державний облік лісового фонду, державний 

лісовий кадастр. 

Тема 4 Державний водний кадастр. 

Тема 5 Кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Тема 6 Кадастр мінеральних ресурсів. 

 

Форма та методи навчання 

У процесі освоєння дисципліни використовуються з’ясувально-

ілюстративний 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 – 

пояснювально-ілюстративний і дослідницький;  

– за компонентами навчальної діяльності – організація, стимулювання, 

контроль  і оцінка знань студента.     

 

 

 

 

 



4 

 

  

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Водний кодекс України від 06 черв. 1995 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213/95. 

2. Заповідна справа в Україні: навчальний посібник / за  заг. ред. М. Д. 

Гродзинського, М. П. Стеценка. Київ : Наукова думка, 2003, 306 с. 

3. Земельний Кодекс України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua. 

4. Євстігнєєв А. С. Правове регулювання ведення державного лісового 

кадастру та обліку лісів як засіб забезпечення екологічної безпеки. Форум 

права. 2010. № 4. С. 354–359. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-

4/10eaczeb.pdf. 

5. Лісовий кодекс України від 21 січн. 1994 р. URL: 

http://rada.gov.ua/laws/show/ лісовий. 

6. Перович І., Кереуш Д. Кадастрове зонування територій у контексті 

нової адміністративно-територіальної реформи. Cучасні досягнення геодезичної 

науки та виробництва. 2015. Вип. ІІ (30). С.47–52. 

7. Перович Л., Лудчак О. Кадастрова система України в контексті 

світового розвитку. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 

2015. Вип. 1.  С. 15–19. 

8. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07 лип. 2011 р. 

№ 3613-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ про державний земельний 

кадастр. 

9. Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації 

державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

України : Наказ Мінприроди України від 16 лют. 2005 р. № 67. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05. 

10. Про затвердження Інструкції «Про порядок ведення державного 

лісового кадастру і первинного обліку лісів : Наказ Державного комітету 

лісового господарства від 01 жовт. 2010 р. № 298. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1267-10.  

11. Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних 

ресурсів : Постанова КМУ від 28 груд. 2001 р. № 1781. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1781-2001. 

12. Про затвердження Положення про Державне агентство лісових 

ресурсів України : Указ Президента України від 08 жовт. 2014 р. № 521. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-п. 

13. Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру : 

Постанова КМУ від 08 квіт. 1996 р. № 413. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/413-96. 

14. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру 

: Постанова КМУ від 17 жовт. 2012 р. № 1051. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213/95
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10eaczeb.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10eaczeb.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1267-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1781-2001
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/413-96
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012


5 

 

  

15. Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та 

обліку лісів : Постанова КМУ від 20 черв. 2007 р. № 848. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-2007. 

16. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок : Постанова КМУ від 16 трав. 2007 р. № 

733. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1267-10.  

17. Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру 

природних лікувальних ресурсів : Постанова КМУ від 26 лип. 2001 р. № 872. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 872-2001. 

18. Про землеустрій : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 858-IV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15. 

19. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 черв. 

1992 р. № 2456-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12. 

20. Про оцінку земель : Закон України 11 груд. 2003 р. № 1378-IV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15. 

21. Рябчій В. А., Рябчій В. В. Аналіз змісту і призначення кадастрового 

плану. URL: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/. 

22. Ступень М. Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру : 

навч. посіб. Львів, 2006. 331 с. 

23. Ступень М. Г., Микула О. Я., Лавейкіна Є. С. Земельний кадастр. 

Львів, 2011.  С.13–14. 

24. Трегуб М. В. Формування просторової інформації для державного 

земельного кадастру : монографія. Донецьк : Нац. Гірн. ун-т, 2014. 136 с. 

25. Хавар Ю. С. Організаційно-технічне забезпечення функціонування 

кадастру земель лісогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття 

ступеня к-та техн. наук : 05.24.04. Львів, 2012. 20 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Кадастр природних ресурсів». Онлайн-система 

навчання КрНУ [Електронний ресурс] / Н. П. Гальченко. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=324 (спосіб зарахування – самореєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з дисципліни «Галузеві кадастри». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

3. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/. 

4. Публічна кадастрова карта. URL: http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-

karta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-2007
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1267-10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/
http://krnu.org/course/view.php?id=324
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
https://land.gov.ua/
http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta
http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta
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Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

потребує: 

– виконання завдань згідно з навчальним планом; 

– підготовки до практичних занять; 

− 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 занять, передбачених програмою дисципліни, нараховуються 

виключно після їх захисту (відповіді на контрольні питання). При цьому 

максимальним рейтингом оцінюється виконання усіх практичних робіт згідно з 

розкладом занять за умови їх захисту. 

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 за результатами поточного та підсумкового контролю 

набрав менше ніж 60 балів, він зобов’язаний доопрацювати навчальний план. 

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. 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання, доступ до матеріалів якої можна 

знайти за посиланням: http://krnu.org/course/view.php?id=324.  

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (дві модульні 

контрольні роботи і розрахунково-графічна робота), диференційований залік.   

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar). Згідно з цим 

Положенням використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=324
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar
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Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Лекції 5 5 10 

Практичні заняття  20 10 30 

Поточний контроль: 

- модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем 

№ 1 

- модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем 

№ 2 

 

 

40 

 

0 

 

 

0 

 

20 

40 

 

20 

Усього 65 35 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 


