
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Вступ до спеціальності (зі змістовим модулем: історія 

земельних відносин) 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кузько Руслана Вікторівна, Резвушкин Юрій Борисович,  

викладачі Класичного фахового коледжу Сумського 

державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 3-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС, 

120 годин, з яких 48 години становить контактна робота з 

викладачем (42 годин лекцій, 6 годин семінарських занять), 

72 годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за спеціальністю 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумови відсутні 

Додаткові умови Без додаткових умов. 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців навиків використання 

знань з розвитку землеустрою при вирішенні практичних задач, пов’язаних зі спеціальністю. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Тема 1. Теоретичні та наукові основи земельних відносин 

Роль землі як засобу виробництва та об’єкта соціально-економічних зв’язків. Роль 

землевпорядкування в регулюванні земельних відносин і здійснення землеустрою. Власність 

на землю. Етика земельних відносин і стабільність суспільства. Закономірності розвитку 

земельних відносин. 

 

 



 

Тема 2. Започаткування права власності на землю 

Зародження і розвиток земельних відносин і землевпорядкування. Започаткування права 

власності на землю. Землеустрій як механізм формування оновлених земельних відносин. 

Зміни у земельному законодавстві. Сучасні проблеми і напрями регулювання земельних 

відносин і перетворень. Створення земельних банків. Землевпорядкування в довоєнний та 

післявоєнний періоди.  

Тема 3. Земельні відносини і землеустрій у незалежній Україні (1991 – 2000 рр.) 

Проведення земельної реформи та її наслідки. Особливості регулювання земельних відносин 

у світлі вимог нової редакції Земельного кодексу України. Землеустрій як механізм 

формування нових земельних відносин. Еволюція землекористування під впливом нових 

земельних відносин. Становлення і розвиток системи землеустрою. 

Змістовий модуль 2.  

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ЗЕМЕЛЬ 

Тема 4. Основні поняття в землевпорядкуванні 

Предмет, мета, задачі курсу. Поняття земельних відносин і землевпорядкування.  

Тема 5. Земельно-ресурсний потенціал України 

Структура природно-ресурсного потенціалу України. 

Тема 6. Наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням 

Основи розподілу земель за цільовим призначенням. Проблеми встановлення цільового 

призначення земельних ділянок. Сучасний класифікатор цільового призначення земельних 

ділянок. Передумови виникнення права власності на землю. Підходи до диференційованого 

використання земель. 

Тема 7. Проблеми реформування земельних відносин та управління 

землекористуванням в сучасних умовах 

Реформування земельних відносин та управління земельними  ресурсами. Історія розвитку 

земельних реформ. Забезпечення прав громадян на землю. Приватизація земель. Надання 

земельних ділянок у користування. Інвентаризація земель. Оцінка земель. 

Тема 8. Планування і організація раціонального використання та охорони земель 

Принципи охорони земель та їх раціонального використання. Контроль державних органів в 

сфері використання та охорони земель. Сутність еколого-економічної оптимізації 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Описувати елементи раціональної системи землеволодіння і землекористування. 

РН2. Визначати цільове призначення земельної ділянки. Визначати проблеми 

реформування земельних ресурсів в сучасних умовах.  

РН3. Планувати та організовувати раціональне використання та охорони земель. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 10.  Знати та розуміти історію земельних відносин, вміти робити висновки з досвіду 

зарубіжних країн та України в сфері землекористування. 

 

 

 



 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Тема 1. Теоретичні та наукові основи земельних відносин 

 Л 1. 

Роль землі як засобу виробництва та об’єкта соціально-економічних зв’язків. 

Роль землевпорядкування в регулюванні земельних відносин і здійснення 

землеустрою. Власність на землю. Етика земельних відносин і стабільність 

суспільства. 

СЗ 1. Закономірності розвитку земельних відносин. 

Тема 2. Започаткування права власності на землю 

Л 2. 
Зародження і розвиток земельних відносин і землевпорядкування. 

Започаткування права власності на землю. 

Л 3. 

Землеустрій як механізм формування оновлених земельних відносин. Зміни у 

земельному законодавстві. Сучасні проблеми і напрями регулювання земельних 

відносин і перетворень. Створення земельних банків. 

СЗ 2. Землевпорядкування в довоєнний та післявоєнний періоди. 

Тема 3. Земельні відносини і землеустрій у незалежній Україні (1991 – 2000 рр.) 

Л 4. Проведення земельної реформи та її наслідки. 

Л 5. 

Особливості регулювання земельних відносин у світлі вимог нової редакції 

Земельного кодексу України. Землеустрій як механізм формування нових 

земельних відносин. 

Л 6. 
Еволюція землекористування під впливом нових земельних відносин. 

Становлення і розвиток системи землеустрою. 

Змістовий модуль 2.  

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ЗЕМЕЛЬ 

Тема 4. Основні поняття в землевпорядкуванні 

Л 7. Поняття земельних відносин і землевпорядкування. 

Тема 5. Земельно-ресурсний потенціал України 

Л 8. Структура природно-ресурсного потенціалу України. 

Тема 6. Наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням 

Л 9. Основи розподілу земель за цільовим призначенням. 

Л 10. Проблеми встановлення цільового призначення земельних ділянок. Сучасний 

класифікатор цільового призначення земельних ділянок. 

СЗ 3. Передумови виникнення права власності на землю. 

Л 11. Підходи до диференційованого використання земель. 



 

Тема 7. Проблеми реформування земельних відносин та управління 

землекористуванням в сучасних умовах 

Л 12. Реформування земельних відносин та управління земельними  ресурсами. 

Л 13. Історія розвитку земельних реформ. 

Л 14. Забезпечення прав громадян на землю. 

Л 15. Приватизація земель. 

Л 16. Надання земельних ділянок у користування. 

Л 17. Інвентаризація земель. 

Л 18. Оцінка земель. 

Тема 8. Планування і організація раціонального використання та охорони земель 

Л 19. Принципи охорони земель та їх раціонального використання. 

Л 20.  Контроль державних органів в сфері використання та охорони земель. 

Л 21. Сутність еколого-економічної оптимізації використання земель 

сільськогосподарського призначення. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Обговорення та/або опитування за темами семінарського заняття. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційні лекції. 

МН 2. Семінарські заняття. 

МН 3. Mobile Learning/ мобільне навчання. 

МН 4. Blended-learning / змішане навчання. 

МН 5. Аналіз історій і ситуацій. 

МН 6. Проблемні лекції. 

МН 7. Евристичні (запитальні) словесні методи: бесіда. 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з теорії управління, що є основою для самостійного навчання), робота з 

електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти 

тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити 

самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації 

щодо виконання семінарських завдань). Лекції доповнюються семінарськими заняттями, які 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах, 



 

у т.ч. з використанням евристичних (запитальних) словесних методів (діалогічний метод 

навчання, за якого викладач із допомогою поставлених питань спонукає здобувачів освіти 

відтворювати раніше набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі 

засвоєного фактичного матеріалу). Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання 

забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв.  

Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно 

онлайн. Аналіз історій і ситуацій, коли викладач розповідає здобувачам освіти реальну чи 

вигадану історію, що є прикладом певного поняття чи теорії, а студенти висловлюють свої 

думки, оцінюють поведінку і дії, наслідки.  Метод проблемного викладу, при якому лекція 

стає схожою на діалог, викладання імітує дослідний процес (висуваються спочатку кілька 

ключових постулатів по темі лекції, виклад вибудовується за принципом самостійного 

аналізу і узагальнення студентами навчального матеріалу).   

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий 

відмінне виконання без помилок; студент здійснює 

евристичний пошук, використовує знання з  основ 

землеустрою для розв’язання проблемних ситуацій, які 

характеризуються певною невизначеністю умов 

4 (добре) достатній 

вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання з галузі землеустрою у практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3 (задовільно) середній 

виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання в галузі землеустрою, передбачені 

даною програмою 

2 (незадовільно) початковий 
виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на семінарському занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання тестових завдань, 

оцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

аналізів та порівнянь. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий  контроль. 

М 3. Практична перевірка. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю:  залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : 

підручник / А.М. Третяк, Т.М. Прядка, І.П. Гетманьчик. Херсон : Олді-

плюс, 2019. 420 с. 

Допоміжна 

література 

1. Даниленко А. С., Гарбуз М. Ю., Жмуцький В. В. Сучасний стан 

земельної реформи в Україні., К.: Урожай, 2005. 100 с.  

2. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні. За ред.. 

Ю.Д. Білика, К.: Урожай, 2004. 96 с. 

3. Третяк, А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : 

навчальний посібник / А. М. Третяк, Т. М. Прядка, І. Г. Колганова. 

Херсон : Олді-плюс, 2013. 352 с. 

4. Третяк А.М. Земельні ресурси України та їх використання / 

А.М. Третяк, Д.І. Бабміндра. К., 2003. 

5. Кривов В.М. Охорона та використання земель. Метод. посіб., К. 2010.  

260 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Кузько Р. В. Вступ до спеціальності (зі змістовим модулем: історія 

земельних відносин): дистанційний курс для студентів спеціальності 

193. Геодезія та землеустрій освітньо-професійної програми 

«Землевпорядкування». URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua 

2.  Землевпорядний  вісник .URL: http://www.zemvisnuk.com.ua 

3.  Сайт землевпорядників України.URL: http://www.zemres.com 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/
http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/
http://www.zemvisnuk.com.ua/

