
 

 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Державний контроль за використанням та охороною земель і їх 

моніторинг 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кузько Руслана Вікторівна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 8-го семестру. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС,  

120  години, з яких 60 годин становить контактна робота з 

викладачем (44 годин лекцій, 16 годин практичних занять), 

60 година 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 освітньою програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Економіка, організація і планування 

сільськогосподарського виробництва», «Земельне право», 

«Земельний кадастр». 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Управління земельними 

ресурсами (зі змістовим модулем: менеджмент в 

землевпорядкуванні)», «Грошова оцінка земель і нерухомості»,  

«Геодезичні роботи при землеустрої». 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є володіння методами контролю за використанням та охороною земель, що 

збігається з метою усієї екологічної діяльності, задоволення справедливих соціальних, 

економічних, екологічних потреб нинішнього і майбутнього поколінь у сфері розвитку й 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ, ЙОГО 

ПРИНЦИПИ 

Тема 1. Поняття державного контролю за використанням і охороною земель 

Вступ. Загальна характеристика предмету: мета і завдання його вивчення. Актуальні проблеми 

охорони земель в Україні та завдання державного контролю за використанням земель. Роль 

землі в життєдіяльності людини, в сільському і лісовому господарствах. Особливості землі,як 

засобу виробництва. Правова основа державного контролю за використанням і охороною 

земель. Основні поняття. Основні принципи використання земель. Принцип економії земель 

при проведенні різного роду відводів. Перелік найбільш розповсюджених правопорушень 

земельного законодавства, які є предметом державного контролю за використанням земель. 

Тема 2. Система органів, яка здійснює державний контроль за використанням і охороною 

земель 

Найвищі органи державної влади в Україні. Органи Держкомзему України в Автономній 

республіці Крим, в містах Києві і Севастополі, в обласних, районних, селищних і сільських 

Радах народних депутатів. Обов’язки органів Держкомзему України зверху до низу по 

здійсненню державного контролю за використанням та охороною земель. Ознайомлення з 

оформленням акту обстеження земельної ділянки. 

Змістовий модуль 2.  

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Тема 3. Порядок оформлення повісток про виклик громадян чи посадових осіб на розгляд 

справи про адміністративне правопорушення законодавства 

Зміст повісток, порядок їх вручення. Перелік осіб, які можуть бути викликані на розгляд справи. 

Термін вручення повісток. Умови, при яких справа про порушення земельного законодавства 

може бути розглянута. Зміст постанови. Термін її винесення. Розгляд протоколу під час 

виявлення адміністративних правопорушень земельного законодавства. 

Тема 4. Порядок оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративні 

порушення земельного законодавства 

Виконання постанови про накладання адміністративного стягнення за порушення земельного 

законодавства. Термін, протягом якого постанову про накладення стягнення можна оскаржити. 

Опротестування постанови, хто його здійснює. Термін сплати штрафу. Примусове стягнення 

штрафу. Порядок усунення порушень земельного законодавства. 

Ознайомлення з оформленням припису про адміністративне правопорушення. 

Тема 5. Підготовка та подання в органи прокуратури матеріалів про самовільне зайняття 

земельної ділянки 

Порядок підготовки документів для відкриття кримінальної справи. Перелік документів. 

Письмові запити в органи прокуратури щодо відкриття кримінальних справ за самовільне 

зайняття земельних ділянок. Порядок оформлення постанови про накладання стягнення за 

адміністративне правопорушення земельного законодавства. Розрахунок розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки. Повернення самовільно 

зайнятої земельної ділянки. Дії особи, в разі виявлення використання її земельної ділянки без 

згоди сторонньою особою. 

Змістовий модуль 3.  

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Тема 6. Основні завдання та принципи  моніторингу земель,  як складової частини 

моніторингу навколишнього природного середовища 

Поняття моніторингу земель, його завдання. Об’єкт моніторингу. Класифікація земель України 

залежно від цільового призначення та виду антропогенного навантаження. Органи, які 

здійснюють моніторинг земель. Розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання 

земельної ділянки не за цільовим призначенням. 



 

Тема 7. Моніторинг меліорованих земель, земель з аномальними явищами та земель, що 

зазнають ерозії. Кризовий стан еродованих і забруднених земель 

Критерії оцінки екологічного стану меліорованих земель. Кризові ситуації на меліорованих 

землях. Оцінка ерозійної небезпеки і еродованості ґрунтів. Діагностика сейсмічності, 

неотектоніки, селів, лавин. Кризовий стан еродованих і забруднених земель. Оцінка ерозійної 

небезпеки. Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. 

Змістовий модуль 4. 

ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖКОМЗЕМУ УКРАЇНИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ 

Тема 8. Ведення документації з державного контролю за використанням і охороною 

земель. Складання звітів за результатами проведення моніторингу земель 

Порядок заповнення книги реєстрації перевірок по дотриманню земельного законодавства, 

книги реєстрації постанов про накладання штрафу за порушення земельного законодавства. 

Порядок складання форм звітності. Терміни складання. Розрахунок розміру шкоди, заподіяної 

внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. 

Визначати кваліфіковано міру адміністративного стягнення залежно від вчиненого 

правопорушення земельного законодавства. Давати оцінку екологічного стану 

земель залежно від ступеня ерозійної небезпеки, забруднення пестицидами, 

техногенного та радіаційного забруднення. 

РН 2. 

Вміти писати фахово, грамотно пояснювальну записку до звіту з  проведення 

державного контролю за використанням і охороною земель. Виконувати роботи під 

час проведення моніторингу земельних ресурсів, зокрема, окремих ділянок, району, 

області. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

ПРН 25. Використовувати знання в сфері законодавчого та організаційного забезпечення 

контролю за використанням і охороною земель та їх моніторингу, розуміти суть 

роботи та ведення документації державного інспектора з охорони земель, готувати 

та обґрунтувати, згідно законодавства та діючих методик звіт про нормативну і 

експертну оцінку земельних ділянок різного цільового призначення. 

ПРН 27. Знати і застосовувати теоретичні і методичні основи ведення моніторингу земель, 

державного контролю за використанням і охороною земель, описувати 

повноваження державних органів та місцевого самоврядування по здійсненню 

державного контролю за використанням та охороною земель, складати необхідну 

документацію та вести звітність, застосовувати законодавчу базу про державне 

управління земельним фондом, його суть і завдання. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ, ЙОГО 

ПРИНЦИПИ 

Тема 1. Поняття державного контролю за використанням і охороною земель 



 

Л 1. 

Вступ. Загальна характеристика предмету: мета і завдання його вивчення. Актуальні 

проблеми охорони земель в Україні та завдання державного контролю за 

використанням земель.  

Л 2. 
Роль землі в життєдіяльності людини, в сільському і лісовому господарствах. 

Особливості землі, як засобу виробництва.  

Л 3. Правова основа державного контролю за використанням і охороною земель. 

Л 4. Основні поняття. Основні принципи використання земель.  

Л 5. 
Перелік найбільш розповсюджених правопорушень земельного законодавства, які є 

предметом державного контролю за використанням земель. 

Тема 2. Система органів, яка здійснює державний контроль за використанням і охороною 

земель 

Л 6. Найвищі органи державної влади в Україні. 

Л 7. 
Органи Держкомзему України в Автономній республіці Крим, в містах Києві і 

Севастополі, в обласних, районних, селищних і сільських Радах народних депутатів. 

Л 8. 
Обов’язки органів Держкомзему України зверху до низу по здійсненню державного 

контролю за використанням та охороною земель. 

ПЗ 1. Ознайомлення з оформленням акту обстеження земельної ділянки. 

Змістовий модуль 2.  

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Тема 3. Порядок оформлення повісток про виклик громадян чи посадових осіб на розгляд 

справи про адміністративне правопорушення законодавства 

Л 9. 
Зміст повісток, порядок їх вручення. Перелік осіб, які можуть бути викликані на 

розгляд справи. Термін вручення повісток. 

Л 10. 
Умови, при яких справа про порушення земельного законодавства може бути 

розглянута. Зміст постанови. Термін її винесення. 

ПЗ 2. 
Розгляд протоколу під час виявлення адміністративних правопорушень земельного 

законодавства. 

Тема 4. Порядок оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративні 

порушення земельного законодавства 

Л 11. 
Виконання постанови про накладання адміністративного стягнення за порушення 

земельного законодавства. 

Л 12. Термін, протягом якого постанову про накладення стягнення можна оскаржити.  

Л 13. Опротестування постанови. 

Л 14. 
Термін сплати штрафу. Примусове стягнення штрафу. Порядок усунення порушень 

земельного законодавства. 

ПЗ 3. Ознайомлення з оформленням припису про адміністративне правопорушення. 



 

Тема 5. Підготовка та подання в органи прокуратури матеріалів про самовільне зайняття 

земельної ділянки 

Л 15. 
Порядок підготовки документів для відкриття кримінальної справи. Перелік 

документів. 

Л 16. 
      Письмові запити в органи прокуратури щодо відкриття кримінальних справ за 

самовільне зайняття земельних ділянок. 

ПЗ 4. 
Порядок оформлення постанови про накладання стягнення за адміністративне 

правопорушення земельного законодавства. 

ПЗ 5. 
Розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної 

ділянки. 

Л 17. 
Повернення самовільно зайнятої земельної ділянки. Дії особи, в разі виявлення 

використання її земельної ділянки без згоди сторонньою особою. 

Змістовий модуль 3.  

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Тема 6. Основні завдання та принципи  моніторингу земель,  як складової частини 

моніторингу навколишнього природного середовища 

Л 18. 

Поняття моніторингу земель, його завдання. Об’єкт моніторингу. Класифікація земель 

України залежно від цільового призначення та виду антропогенного навантаження. 

Органи, які здійснюють моніторинг земель. 

ПЗ 6. 
Розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не 

за цільовим призначенням. 

Тема 7. Моніторинг меліорованих земель, земель з аномальними явищами та земель, що 

зазнають ерозії. Кризовий стан еродованих і забруднених земель 

Л 19. 
Критерії оцінки екологічного стану меліорованих земель. Кризові ситуації на 

меліорованих землях. Діагностика сейсмічності, неотектоніки , селів , лавин.  

ПЗ 7. Оцінка ерозійної небезпеки і еродованості ґрунтів. 

Л 20. Кризовий стан еродованих і забруднених земель. Оцінка ерозійної небезпеки. 

Л 21. Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. 

Змістовий модуль 4. 

ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖКОМЗЕМУ УКРАЇНИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ 

Тема 8. Ведення документації з державного контролю за використанням і охороною 

земель. Складання звітів за результатами проведення моніторингу земель 

Л 22. 

Порядок заповнення книги реєстрації перевірок по дотриманню земельного 

законодавства, книги реєстрації постанов про накладання штрафу за порушення 

земельного законодавства. Порядок складання форм звітності. Терміни складання. 

ПЗ 8. 
Розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. 

 



 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування. 

НД 3. Тестування в LMS MOODLE. 

НД 4. Підготовка до практичного заняття. 

НД 5. Виконання завдань на практичних заняттях. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційна лекція. 

МН 2. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 3. Mobile Learning/ мобільне навчання. 

МН 4. Blended-learning / змішане навчання. 

МН 5. Моделювання професійної діяльності. 

МН 6. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

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 державного контролю, 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 практичних завдань). Лекції доповнюються  практичними 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). Практичні заняття доповнюються практичними методами 

навчання: вправами, які передбачають  цілеспрямоване, багаторазове повторення здобувачами 

освіти певних дій та операцій (розумових, практичних), а також практичними роботами, що 

передбачають застосування знань здобувачами освіти  у ситуаціях, наближених до життєвих. 

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. Моделювання професійної діяльності, що передбачає виконання будь-яких завдань в 

аудиторних умовах максимально наближених до фахових умов. При подачі матеріалу також  

використовуються наочні методи навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної 

(нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, схем), самостійне спостереження (через 

безпосереднє споглядання та сприймання явищ дійсності безпосередньо з життя, власних 

спостережень).  

 

 

 

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


 

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 земельного 

законодавства для розв’язання ситуаційних задач та 

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 та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в 

процесі підготовки до виконання практичних і тестових завдань, оцінювання поточного 

тестування, обговорення студентами виконаних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Тестовий контроль. 

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. Плакати та схеми. 

ЗН 4. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

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


 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

Моніторинг довкілля / ін.]; за ред. В. Боголюбова.  Херсон: [б. в.], 2012. 528 с. 

Допоміжна 

література 

1. Моделювання і прогнозування стану довкілля / За ред. В. І. Лаврика.  К.: 

Академія, 2010. 397 с. 

2. Сохнич А. Я., Гнаткович Д. І. Державний контроль за використанням і 

охороною земель. Львів: ЛДСГІ, 1996. 258с. 

3. Наказ державного комітету України із земельних ресурсів « Про 

затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю 

за використанням  і охороною земель Держземінспекції та її територіальних 

органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до 

наказу Держкомзему від 12.12.2003 № 312». 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1Кузько Р.В. Державний контроль за використанням та охороною земель і їх 

моніторинг: дистанційний курс для студентів спеціальності 193.Геодезія та 

землеустрій освітньо-професійної програми «Землевпорядкування». URL: 

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