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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

заочна

Екологічне та земельне право
Вид дисципліни

основна

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

5/150
3
5

4
8
2

5
150
70
10

5
150
20
-

70
Залік

130
Залік

Змістовий модуль «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»
Курс
Семестр
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

3
5
3
90
42
6

3
5
3
90
12
-

42
-

78
-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – якісне засвоєння студентами юридичних понять, знань, правових норм у
сфері відносин, що становлять предмет земельного права, оволодіння теорією і
методологією земельного права, вивчення законодавства у галузі землекористування,
охорони та відтворення земельних ресурсів, формування у них навичок щодо правильного
застосування на практиці отриманих знань, та правових норм при вирішенні конкретних
завдань, вироблення у студентів нового якісного стану екологічного мислення,
формування культури особистості, яка проявляється в її еколого-правовій свідомості,
мисленні, поведінці та практичній діяльності.

Завдання. Завданням навчальної дисципліни є:
– вивчення студентами предмета та загальних понять правових відносин, які регулює
земельне право, ознайомлення та вміння орієнтуватися у законодавстві, що регулює
земельні правовідносини;
– з’ясування правового режими форм власності відносно землі;
– формування у студентів уявлення про правовий статус державних органів, що
здійснюють контроль у сфері землекористування та охорони земель;
– знати підстави набуття та припинення права власності на землі;
– знання складу та категорій земель України;
– формування навичок пошуку та опрацювання нормативної бази;
– формування вміння працювати з юридичною літературою та готувати реферати.
Завдання навчальної
компетентностей:

дисципліни

передбачають

формування

наступних

Загальні компетентності (ЗК) –
ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих
нестандартних ситуаціях.
ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних
стандартів та здатність діяти на їх основі.
ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти
правничою термінологією.
ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та
висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в
аргументованій професійній дискусії.
ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні
помилки.
ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість,
пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом.
ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.
ЗК-14. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Фахові компетентності спеціальності (ФК) –
ФК-3. Знання стандартів правничої професії.
ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових
ситуацій.
ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх
правового характеру і значення.
ФК-16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання
норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування
набутих знань у професійній діяльності.

3. Результати навчання за дисципліною
Студент має знати та розуміти, вміти:
СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих
умов та обставин
СГ-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел
СГ-5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю
ДН-1. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за
визначеними джерелами
ДН-2. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних
питань з певної теми
К-1. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи
правничу термінологію
К-3. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних
тем
ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності
ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні
технології і бази даних
ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного
забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей
ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань
групи
ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових
доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи
ПР-2. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур
національного права
ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових
інститутів та норм фундаментальних галузей права

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання
Самостійна

Лабораторні

Практичні

Семінари

Усього

Назви змістових модулів і тем

Лекції

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна

Змістовий модуль 1. Земельні правовідносини та порядок їх регулювання
Тема 1.Земельне право України: предмет, метод,
2
2
11
2
5
принципи, джерела
Тема 2.Право власності на землю
2
2
11
2
5
Тема 3. Право користування землею
2
2
11
2
5
Тема 4.Набуття і реалізація прав на землю
2
9
2
5
Модульний контроль 2
8
6 8
Разом за змістовим модулем 1 44
20
Змістовий модуль 2. Управління в галузі земельних відносин та охорона земель
Тема 5.Управління в галузі земельних відносин
2
2
11
2
5
Тема 6. Склад та категорії земель України
2
2
11
2
5
Тема 7. Правове регулювання плати за землю
2
2
9
5
Тема 8. Охорона земель
2
11
2
7
Модульний контроль 4
8
6
Разом за змістовим модулем 2 46
6
22
Усього 90 16 12 14
42
Тематичний план для заочної форми навчання

Самостійна

Лабораторні

Практичні

Семінари

Усього

Назви змістових модулів і тем

Лекції

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна

Змістовий модуль 1. Земельні правовідносини та порядок їх регулювання
Тема 1.Земельне право України: предмет, метод,
1
1
12
10
принципи, джерела
Тема 2.Право власності на землю
1
1
12
10
Тема 3. Право користування землею
- 1
11
10
Тема 4.Набуття і реалізація прав на землю
- 1
11
10
2
2 2
Разом за змістовим модулем 1 46
40
Змістовий модуль 2. Управління в галузі земельних відносин та охорона земель
Тема 5.Управління в галузі земельних відносин
1
1
12
10
Тема 6. Склад та категорії земель України
11
1
10
Тема 7. Правове регулювання плати за землю
1
1
12
10
Тема 8. Охорона земель
9
1
8
2
2
Разом за змістовим модулем 2 44
2
38
Усього 90
4
4
4
78

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Земельні правовідносини та порядок їх регулювання
Тема 1. Земельне право України: предмет, метод, принципи, джерела
Історія розвитку земельного права в Україні. Поняття земельного права як галузі
права, як науки та навчальної дисципліни. Предмет земельного права: поняття, загальна
характеристика.
Джерела земельного права: поняття, види та загальна характеристика.
Методи регулювання земельних відносин. Диспозитивний та імперативний методи
земельного права. Загальні (конституційні), міжгалузеві та галузеві принципи земельного
права.
Функції земельного права.
Принципи земельного права: конституційні, загально-правові, спеціальні.
Співвідношення земельного права з суміжними галузями права – конституційними,
адміністративним, цивільним, природноресурсовим і екологічним правом.
Система земельного права як сукупність правових інститутів.
Рекомендовані джерела: базові [1-103], додаткові [4; 9-10; 30-35; 39-42].
Додаткові ресурси: [1-3; 9-10].
Тема 2. Право власності на землю.
Поняття та зміст права власності на землю. Об’єктивне та суб’єктивне розуміння
права власності на землю. Земельна ділянка як об’єкт права власності на землю. Формування
земельної ділянки як об’єкта цивільних прав.
Суб’єкти права власності на землю. Право власності на землю громадян. Право
власності на землю юридичних осіб. Право власності на землю територіальних громад.
Право власності на землю держави. Право власності на землю іноземних держав. Спільна
власність на земельну ділянку. Виникнення права спільної часткової власності на земельну
ділянку. Володіння, користування та розпорядження спільною земельною ділянкою, що
перебуває у спільній частковій власності. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.
Права і обов’язки власників земельних ділянок.
Рекомендовані джерела: базові [1-11; 13; 20-21; 23-24; 28-30; 32; 36-40; 42-45; 50; 5457; 59-66; 68-69; 72-76; 79-82; 87; 89; 92; 96-103], додаткові [13-23; 25-36; 38-47; 49-52; 56;
60-61].
Додаткові ресурси: [1-3; 5-6; 8-10].
Тема 3.Право користування землею.
Поняття і види права землекористування. Право постійного користування земельною
ділянкою. Право оренди земельної ділянки. Право концесіонера на земельну ділянку.
Права і обов’язки землекористувачів. Захист і гарантії прав власників землі та

землекористувачів.
Обмеження права на землю.
Рекомендовані джерела: базові [1-11; 17-18; 20-21; 23-24; 26; 28; 32; 39-40; 42-45; 50;
54-57; 59-62; 65-66; 68-69; 72; 74-75; 79-82; 87; 89; 91-92; 94-103], додаткові [1-2; 4-11; 14-23; 25-26; 28-44; 46-52; 55-57; 60-61].
Додаткові ресурси: [1-3; 5-6; 8-10].
Тема 4. Набуття і реалізація прав на землю
Основні підстави й умови набуття прав на землю із земель державної та комунальної
власності.
Особливості набуття прав на землю територіальними громадами і державою. Умови і
порядок придбання і передачі земельних ділянок громадянам. Умови і порядок надання

земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду. Виникнення та
оформлення речових прав на земельну ділянку.
Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності
іноземним державам, іноземним юридичним особам. Підстави припинення прав на землю.
Порядок вирішення земельних спорів.
Рекомендовані джерела: базові [1-11; 13-14; 17-18; 20-21; 23; 26; 28; 32; 39-43; 45;
50; 54-57; 59-60; 64-65; 67-69; 72; 74-76; 79-82; 87; 89; 94; 96-103], додаткові [1-2; 4-11; 1314; 16-23; 25-26; 28-52; 55-57; 60-61].
Додаткові ресурси: [1-3; 5-6; 8-10].
Змістовий модуль 2. Управління в галузі земельних відносин та охорона земель
Тема 5. Управління в галузі земельних відносин.
Повноваження державних органів у галузі земельних відносин. Поняття і зміст
землеустрою. Державний земельний кадастр.
Контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг.
Рекомендовані джерела: базові [1-10; 13; 17-18; 20-21; 26; 28; 32; 39-43; 45; 50-57;
59-60; 62; 64-66; 69; 72-76; 78-82; 86-87; 89; 92-94; 96-103], додаткові [1-7; 9-12; 15-22; 2526; 28-37; 39-43; 48-52; 55; 60-61].
Додаткові ресурси: [1-10].
Тема 6.Склад та категорії земель України
Склад і цільове призначення земель України. Характеристика окремих категорій
земель. Землі сільськогосподарського призначення. Землі житлової та громадської забудови.
Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Землі
оздоровчого і рекреаційного призначення. Землі історико-культурного і лісогосподарського
призначення. Землі водного фонду. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
Рекомендовані джерела: базові [1-17; 21; 24; 26; 28; 31; 33-40; 42-46; 48-53; 56; 5879; 82-103], додаткові [1-7; 9-12; 14-22; 25-42; 45-48; 50-61].
Додаткові ресурси: [1-10].
Тема 7.Правове регулювання плати за землю
Загальні правові засади плати за землю. Земельний податок: порядок обчислення і
сплати. Звільнення від сплати земельного податку. Орендна плата за землю. Пільги щодо
плати за землю.
Підстави притягнення до відповідальності за порушення законодавства про плату за
землю.
Рекомендовані джерела: базові [1-10; 13; 20-21; 26; 28; 32; 39-43; 45; 50; 54-60; 6269; 72; 75-76; 78-82; 87; 92; 94; 96-103], додаткові [1-2; 4; 6-11; 13-22; 25-42; 44-56; 60-61].
Додаткові ресурси: [1-10].
Тема 8. Охорона земель
Поняття та зміст правової охорони земельних ресурсів. Правова охорона земель як
просторово-територіального базису. Правова охорона ґрунтів. Правовий режим екологічно
уражених земель.
Відповідальність за порушення законодавства України про охорону земель.
Рекомендовані джерела: базові [1-10; 13; 17-18; 20-21; 26; 28; 40; 43-45; 47; 50; 5457; 64-66; 71; 73; 75; 77-78; 83-88; 91-103], додаткові [1-4; 6-10; 14-22; 25-26; 28-36; 39; 42;
45-53; 55-56; 60-61].
Додаткові ресурси: [1-10].

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
для денної форми навчання

Макс. кількість
балів за вид

Змістовний
модуль 2

К-ть одиниць
до розрахунку

Макс. кількість
балів за вид

Вид діяльності студента

К-ть одиниць
до розрахунку

№ з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

Змістовний
модуль 1

1

Відвідування лекцій

1

4

4

4

4

2

Відвідування семінарських занять

1

3

3

3

3

3

Відвідування практичних занять

1

4

4

3

3

4

Виконання завдань для самостійної роботи

5

1

5

1

5

5

Робота на семінарських заняттях

10

3

30

3

30

6

Робота на практичних заняттях

10

4

40

3

30

7

Виконання модульної контрольної роботи

25

1

25

2

50

8

Написання реферату

15

1

15

-

140

Разом:
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта
Підсумковий бал

-

-

111

251
0,398
100

для заочної форми навчання

Макс. кількість
балів за вид

Змістовний
модуль 2

К-ть одиниць
до розрахунку

Макс. кількість
балів за вид

Вид діяльності студента

К-ть одиниць
до розрахунку

№ з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

Змістовний
модуль 1

1

Відвідування лекцій

1

1

1

1

1

2

Відвідування семінарських занять

1

1

1

1

1

3

Відвідування практичних занять

1

1

1

1

1

4

Виконання завдань для самостійної роботи

5

1

5

1

5

5

Робота на семінарських заняттях

10

1

10

1

10

6

Робота на практичних заняттях

10

1

10

1

10

7

Написання реферату

15

1

15

Разом:
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта
Підсумковий бал

-

28

71
1,408
100

43

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Тема 1. Земельне право України: предмет, метод, принципи, джерела
1. Історія розвитку земельного права в Україні.
2. Поняття земельного права як галузі права, як науки та навчальної дисципліни.
3. Предмет земельного права: поняття, загальна характеристика.
4. Джерела земельного права: поняття, види та загальна характеристика.
5. Методи регулювання земельних відносин. Диспозитивний та імперативний методи
земельного права. Загальні (конституційні), міжгалузеві та галузеві принципи
земельного права.
6. Функції земельного права.
7. Принципи земельного права: конституційні, загально-правові, спеціальні.
8. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права – конституційними,
адміністративним, цивільним, природноресурсовим і екологічним правом.
9. Система земельного права як сукупність правових інститутів.
Тема 2. Право власності на землю.
1. Поняття та зміст права власності на землю.
2. Об’єктивне та суб’єктивне розуміння права власності на землю.
3. Земельна ділянка як об’єкт права власності на землю.
4. Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав.
5. Суб’єкти права власності на землю.
6. Право власності на землю громадян.
7. Право власності на землю юридичних осіб.
8. Право власності на землю територіальних громад.
9. Право власності на землю держави.
10. Право власності на землю іноземних держав.
11. Спільна власність на земельну ділянку.
12. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку.
13. Володіння, користування та розпорядження спільною земельною ділянкою, що
перебуває у спільній частковій власності.
14. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.
15. Права і обов’язки власників земельних ділянок.
Тема 3.Право користування землею.
1. Поняття і види права землекористування.
2. Право постійного користування земельною ділянкою.
3. Право оренди земельної ділянки.
4. Право концесіонера на земельну ділянку.
5. Права і обов’язки землекористувачів.
6. Обмеження права на землю.
Тема 4. Набуття і реалізація прав на землю
1. Основні підстави й умови набуття прав на землю із земель державної та комунальної
власності.

2. Особливості набуття прав на землю територіальними громадами і державою.
3. Умови і порядок придбання і передачі земельних ділянок громадянам.
4. Умови і порядок надання земельних ділянок юридичним особам у постійне
користування та в оренду.
5. Виникнення та оформлення речових прав на земельну ділянку.
6. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності
іноземним державам, іноземним юридичним особам.
7. Підстави припинення прав на землю.
8. Порядок вирішення земельних спорів.
Тема 5. Управління в галузі земельних відносин.
1. Повноваження державних органів у галузі земельних відносин.
2. Поняття і зміст землеустрою.
3. Державний земельний кадастр.
4. Контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг.
Тема 6.Склад та категорії земель України
1. Склад і цільове призначення земель України.
2. Характеристика окремих категорій земель:
– землі сільськогосподарського призначення;
– землі житлової та громадської забудови;
– землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;
– землі оздоровчого і рекреаційного призначення;
– землі історико-культурного і лісогосподарського призначення;
– землі водного фонду;
– землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Тема 7.Правове регулювання плати за землю
1. Загальні правові засади плати за землю.
2. Земельний податок: порядок обчислення і сплати.
3. Звільнення від сплати земельного податку.
4. Орендна плата за землю.
5. Пільги щодо плати за землю.
6. Підстави притягнення до відповідальності за порушення законодавства про плату за
землю.
Тема 8. Охорона земель
1. Поняття та зміст правової охорони земельних ресурсів.
2. Правова охорона земель як просторово-територіального базису.
3. Правова охорона ґрунтів.
4. Правовий режим екологічно уражених земель.
5. Відповідальність за порушення законодавства України про охорону земель.

Завдання:
1. Підприємство отримало в користування земельні ділянки сільськогосподарського
призначення для сільськогосподарського виробництва. Які ставки необхідно застосувати при
розрахунку земельного податку для сільськогосподарських угідь, які розташовані за межами
населеного пункту?

2. При визначенні суми земельного податку до показників нормативної грошової оцінки
ріллі застосовується коефіцієнт 1,756. Чи буде такий коефіцієнт застосовуватись
сільськогосподарськими
підприємствами
при
розрахунку
суми
фіксованого
сільськогосподарського податку?
3. Чи передбачена відповідальність до власника землі або землекористувача за неподання
або несвоєчасного подання податкової декларації з плати за землю за нововідведені земельні
ділянки?
4. Фізична особа – власник земельної ділянки (для ведення особистого селянського
господарства) здає в оренду земельну ділянку юридичній особі – платнику фіксованого
сільськогосподарського податку. Який порядок сплати до бюджету земельного податку та
фіксованого сільськогосподарського податку?
5. Фермерське господарство, яке є платником фіксованого сільськогосподарського податку,
має в користуванні земельні ділянки – сільськогосподарські угіддя та земельні ділянки під
виробничими будівлями, які є землями сільськогосподарського призначення, але не є
сільськогосподарськими угіддями. Чи буде сплачувати господарство земельний податок за
земельні ділянки під будівлями?
6. Чи може юридична особа – платник ФСП, до якої при реорганізації приєдналась інша
юридична особа, залишитись на сплаті ФСП у рік реорганізації та за яких умов?
7. Садівницьке товариство має державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою за межами населеного пункту. В державному акті вказана загальна площа
земельної ділянки та окремо площа під багаторічними насадженнями. Як правильно будуть
оподатковуватись землі товариства?
8. Пансіонату на земельну ділянку, на якій розташована територія парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва, видано Державний акт на право постійного користування. Відповідно
до
охоронного
зобов’язання
на
парк-пам’ятку
садовопаркового
мистецтва
загальнодержавного значення, зареєстрованого в обласному Державному управлінні
екологічної безпеки, землекористувачем даного парку є пансіонат (організаційно-правова
форма – закрите акціонерне товариство). Чи буде користуватися пільгою по сплаті
земельного податку пансіонат, який розташований на земельних ділянках парку-пам’ятки
садово-паркового мистецтва.
9. Підприємства з видобутку корисних копалин для виробництва нерудних будівельних
матеріалів (щебінь, бутовий камінь) мають земельні площі в межах населених пунктів, на
яких розташовані кар’єри для видобутку корисних копалин, промислові майданчики з
переробним комплексом, інженерно-технічні комунікації, місця складування розкривних
порід і відходів виробництва, склади вибухових матеріалів. Ряд підприємств мають земельні
ділянки у постійному користуванні, інші – оформили на них право оренди. Як правильно
буде здійснюватися оподаткування земельних ділянок таких підприємств?
10. Чи буде застосовуватись підвищувальний коефіцієнт при розрахунку суми земельного
податку юридичною особою, яка має охоронний договір, і якщо об’єкт, в якому здійснює
свою діяльність юридична особа, належить до об’єкта історико-культурного призначення?
11. Приватна середня загальноосвітня школа уклала з міською радою договір оренди на
земельну ділянку, який пройшов державну реєстрацію. Чи може заклад користуватись
пільгою при оподаткуванні земельної ділянки?
12. Комунальний заклад охорони здоров’я, який звільнений від сплати земельного податку,
оскільки фінансується з місцевого бюджету, орендує приміщення у підприємства, що є
платником земельного податку. Чи підлягає сплаті таким закладом сума земельного податку
орендодавцю за договором оренди?

Критерії оцінювання самостійної роботи
Бал
Критерій
студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування для
5
оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та
творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для
виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної
роботи повинно бути логічним та послідовним.
студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну роботу, та
4
наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних
задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних
помилок або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного
завдання з самостійної роботи має бути послідовним.
студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє основними
3
поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та
рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість
або відсутність знань.
1-2 студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, не знає
основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій
літературі, відсутнє наукове або логічне мислення.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з
використанням різних завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після
завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
Критерії оцінювання модульного контролю
Бал
24-25

20-23

15-19
10-14

5-9
0-4

Критерії
Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання як
теоретичного, так і практичного характеру. Логічно і послідовно аргументував і виклав
свою точку зору.
Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання містить повне розгорнуте,
правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-3 помилки при вирішенні
практичних завдань.
Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі завдання, відповідь на
запитання є не повністю аргументованою; допускає незначні неточності
Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з порушенням логіки
подання матеріалу. Студент правильно вирішив ситуацію, проте не зовсім слушно
аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань
поверхнево.
Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення юридичного
поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево.
Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді на питання є
неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок
на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості
підсумкових балів до 100.
Семестровий контроль знань студентів з дисципліни «Екологічне та земельне право»
здійснюється у формі заліку після вивчення змістових модулів «Екологічне право»,
«Земельне право» .

6.5. Шкала відповідності оцінок
Рейтингова
оцінка
А
В
С
D
E
FX

F

Оцінка за
стобальною
шкалою

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок

90-100
балів
82-89
балів
75-81
балів
69-74
балів
60-68
балів
35-59
балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень
знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький
рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

1-34
балів

7. Навчально-методична карта дисципліни
для денної форми навчання
Разом: 90 год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., практичні заняття – 14 год.,
модульний контроль – 6 год., самостійна робота –42 год.
Тиждень
І
ІІ
ІІІ
ІУ
У
УІ
УІІ
Модулі
Змістовний модуль І.
Змістовний модуль ІІ.
( бали)
(111 б)
(140 б)
Лекції
Л1(1бал)
Л3(1бал)
Л4(1бал)
Л5(1бал)
Л7(1бал) Л8
(бали)
Л2(1бал)
Л6(1бал)
(1бал)
Семінарські
С1
С2
С3
С4
С5
С6
заняття
1-11 балів
1-11 балів
1-11 балів
1-11 балів
1-11б
1-11б

(бали)
Практичні заняття
(бали)
Поточний
контроль
СР (бали)
Підсумковий
контроль (вид,
бали)

ПР 1
1-11 балів

ПР 2
ПР3
1-11 балів
1-11 балів
МКР 1 (25 балів)

ПР4
1-11 балів

ПР 5
1-11б

5 балів
Проміжний контроль
( 100 балів)

ПР 6
ПР 7
1-11б
1-11 балів
МКР 2(25 балів)
МКР 3 (25 балів)
Написання реферату (15 б)
5 балів

для заочної форми навчання
Разом: 90 год., із них: лекції – 4 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 4 год.,
самостійна робота –78 год.
Тиждень
І
ІІ
ІІІ
ІУ
У
УІ
УІІ
Модулі
Змістовний модуль І.
Змістовний модуль ІІ.
( бали)
(28 б)
(43 б)
Лекції
Л1(1бал)
Л2(1бал)
(бали)

Семінарські
заняття
(бали)
Практичні заняття
(бали)
Поточний
контроль
СР (бали)
Підсумковий
контроль (вид,
бали)

С1
1-11 балів

С 2-11б
ПР1
1-11 балів
5 балів

ПР 2
1-11 балів
Написання реферату (15 б)
5 балів

Проміжний контроль
( 100 балів)
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