
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Методи оцінки та прогнозування стану і 

використання земельних ресурсів» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: варіативна 

 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

 

5. Семестр, в якому викладається: третій 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

 

7. Лектор (викладач): д.т.н., професор В.С. Шмуклер 

 

Результати навчання: здатність до розроблення, удосконалення та впровадження 

методів і технологій обліку, реєстрації, збирання, обробки та використання інформації 

про стан земельних ресурсів і нерухомості; готовність до використання автоматизованих 

технологій створення цифрових тривимірних моделей технологічних об'єктів, процесів і 

явищ за геодезичними даними в науково-дослідній діяльності; здатність до системного 

моделюванням землекористувань і комплексної організації території, оцінки та 

прогнозування стану земельних ресурсів для організації ефективного керування 

раціональним використанням і охороною земельних ресурсів. 

 

8. Дисципліни, на які спирається: Моделювання і дослідження складних систем 

 

9. Зміст:  

Змістовий модуль 1. Методи оцінки стану та особливості використання земельних 

ресурсів. 

Характеристика методів оцінки стану та особливостей використання земельних 

ресурсів. Міжнародний досвід оцінки стану та особливостей використання земельних 

ресурсів. Особливості застосування методів оцінки стану та використання земельних 

ресурсів у вітчизняній практиці. 

Змістовий модуль 2. Дослідження напрямів розвитку використання земельних 

ресурсів шляхом застосування технологій прогнозування. 

Визначення напрямів розвитку земельних ресурсів. Характеристика методів 

прогнозування стану та використання земельних ресурсів. Розробка напрямів 

зростання ефективності використання земельних ресурсів. 

 

10. Форми та методи навчання: Теоретичні, розрахункові і практичні положення 

дисципліни вивчаються аспірантами в процесі роботи над лекційним курсом, 

самостійної роботи з науково-методичною та навчальною літературою, періодичними 

виданнями, матеріалами конференцій. 

 

11. Мова навчання: українська 

 



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline "Methods of estimation and prognostication of 

the state and use of the landed resources" 

 

2. Code: 

 

3. Type: variative 

 

4. Level: third (educationally-scientific) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: third 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5,0 

 

7. Name of lecturer(s): professor V.S. Shmukler 

 

8. Learning outcomes: capacity for development, improvement and introduction of 

methods and technologies of account, registration, collection, treatment and use of 

state information the landed resources and real estate; readiness to the use of 

computer-aided technologies of creation of digital three-dimensional models of 

technological objects, processes and phenomena from geodesic data in research 

activity; capacity for the system design of land-tenures and complex organization of 

territory, estimations and prognostications of the state of the landed resources for 

organization of effective management the rational use and guard of the landed 

resources. 

 

9. Disciplines are based on: Methods of estimation and prognostication of the state and 

use of the landed resources 

 

10. Contents: 

Semantic module 1. Methods of estimation of the state and feature of the use of the 

landed resources. 

Description of methods of estimation of the state and features of the use of the landed 

resources. International experience of estimation of the state and features of the use of 

the landed resources. Features of application of methods of estimation of the state and 

use of the landed resources are in home practice. 

Semantic module 2. Research of directions of development of the use of the landed 

resources by application of technologies of prognostication. 

Determination of directions of development of the landed resources. Description of 

methods of prognostication of the state and use of the landed resources. Development 

of directions of height of efficiency of the use of the landed resources. 

 

11. Teaching forms and methods: Theoretical, calculation and practical positions of 

discipline are studied by graduate students in the process of prosecution of lecture 

course, independent work with scientifically-methodical and educational literature, 

magazines, materials of conferences. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Методы оценки и прогнозирования 

состояния и использования земельных ресурсов» 

 

2. Код: 

 

3. Тип:  вариативная 

 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: третий 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

 

7. Лектор (преподаватель): д.т.н., профессор В. С. Шмуклер 

 

8. Результаты обучения: способность к разработке, усовершенствованию и 

внедрению методов и технологий учета, регистрации, сбора, обработки и 

использования информации о состоянии земельных ресурсов и недвижимости; 

готовность к использованию автоматизированных технологий создания 

цифровых трехмерных моделей технологических объектов, процессов и 

явлений по геодезическим данным в научно-исследовательской деятельности; 

способность к системному моделированию землепользований и комплексной 

организации территории, оценки и прогнозирования состояния земельных 

ресурсов для организации эффективного управления рациональным 

использованием и охраной земельных ресурсов. 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: Моделирование и исследование 

сложных систем 

 

10. Содержание: 

Смысловой модуль 1. Методы оценки состояния и особенности использования 

земельных ресурсов. 

Характеристика методов оценки состояния и особенностей использования 

земельных ресурсов. Международный опыт оценки состояния и особенностей 

использования земельных ресурсов. Особенности применения методов оценки 

состояния и использования земельных ресурсов в отечественной практике. 

Смысловой модуль 2. Исследование направлений развития использования 

земельных ресурсов путем применения технологий прогнозирования. 

Определение направлений развития земельных ресурсов. Характеристика методов 

прогнозирования состояния и использования земельных ресурсов. Разработка 

направлений роста эффективности использования земельных ресурсов. 

 

11. Формы и методы обучения: Теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются аспирантами в процессе работы над 

лекционным курсом, самостоятельной работы с научно-методической и 

учебной литературой, периодическими изданиями, материалами конференций. 

 

12. Язык обучения: украинский 


