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ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна “Збалансований розвиток сільських територій" є
однією з базових у підготовці фахівців в галузі аграрних наук, оскільки надає
можливість опанувати знання щодо соціального, економічного та екологічного
стану сільських територій; умов проживання сільського населення; якості
сільськогосподарської продукції, яка вирощується населенням у селітебній зоні,
якості питної води; виявлення та агроекологічного оцінювання негативного
впливу господарської діяльності людини та
санітарно-екологічний стан
селітебної зони; засвоїти методи проведення агроекологічного моніторингу та
заходи з покращення родючості ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції,
питної води та умов проживання сільського населення.
Метою дисципліни є формування у аспірантів знань в області розвитку
сільських територій з врахуванням соціальної, економічної та екологічної
складових, що направлені на покращення \ мов проживання сільського населення,
зниження та попередження забруднення селітебних агроекосистем (питна вода,
сільськогосподарська продукція) токсичними речовинами та отримання безпечної
сільськогосподарської продукції і підвищення родючості грунтів.
Завдання дисципліни:
вивчення основних складових збалансованого розвитку сільських
територій (соціальної, економічної, екологічної) та їх взаємозалежний вплив на
умови проживання сільського населення та екологічний стан навколишнього
середовища і селітебної зони зокрема;
опанування методами визначення основних показників родючості
грунту, якості сільськогосподарської продукції, питної води та проведення
агроекологічного моніторингу у селітебній зоні;
засвоєння методів та заходів з охорони родючості грунтів та
покращення екологічного стану сільських територій.
Після закінчення курсу аспіранти повинні:
знати та розуміти:
♦ особливості понятійно-категоріального апарату поняття «сільські території»;
♦ наукові основи концепції збалансованого розвитку сільських територій;
♦ нормативно-законодавчі акти України щодо розвитку сільських територій;
♦ сучасний стан та перспективи розвитку сільських територій України;
♦ міжнародний досвід покращення соціально-економічного розвитку сільських
територій;
♦ альтернативні шляхи диверсифікації господарської діяльності на сільських
територіях;
♦ функціонування організаційно-правових форм господарювання на сільських
територіях;
♦ особливості утворення об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та вплив
децентралізаційної реформи на розвиток сільських територій;

♦ чинники впливу на агроекологічний стан селітебної зони;
♦ можливі наслідки негативного екологічного стану на довкілля та організм
людини;
♦ заходи щодо покращення соціально-економічних та екологічних умов
проживання сільського населення;
♦ принципи і методи агроекологічного районування селітебних територій;
♦ поширення біогеохімічних регіонів і субрегіонів України;
♦ особливості впливу біогеохімічного дисбалансу мікроелементів на агроценози
і населення.
вміти:
♦ визначати джерела надходження токсичних речовин до основних
компонентів селітебних агроекосистем (грунт, вода, рослинна продукція);
♦ проводити агроекологічний моніторинг у селітебній зоні сільських територій;
♦ проводити визначення основних показників родючості ґрунту, якості питної
води і рослинної продукції, володіти методами та методиками визначення цих
показників та вміти застосовувати їх:
♦ встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між екологічним станом,
чинниками впливу на нього та джерелами надходження;
♦ визначати топічну і хорологічну структу ру сільських селітебних ландшафтів;
♦ оцінювати екологічний стан біогеохімічних харчових ланцюгів поживних
мікроелементів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість
кредитів - 3

Модулів - 2
Змістових модулів
_9

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
20 - Аграрні науки та
продовольство

Вибіркова
за напрямом підготовки
201-Агрономія
Освітній ступінь:
доктор філософії

Загальна кількість
годин - 90
з них:
аудиторних - ЗО
самостійної роботи
-6 0

Характеристика
навчальної дисципліни
Очна/заочна
форми навчання

третій (освітньо-науковий)
рівень - аспірантура

Рік підготовки:
1-й
Семестр
2-й
“
:
Лекції
14 год.
Практичні, семінарські
16 год.
Самостійна робота
60 год.
Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:
для очної/заочної форми навчання - 30:60 - 25:75%

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ЯК ОДНА з о с н о в н и х
ПЕРЕДУМОВ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Тема 1. Суть та зміст збалансованого розвитку сільських територій,
методи та завдання курсу.
Сутність поняття збалансований розвиток сільських територій в умовах
трансформаційних процесів та соціально орієнтованої ринкової економіки в
Україні. Предмет, методи та завдання к\рсу «Збалансований розвиток сільських
територій». Загальний огляд науково-методичних рекомендацій, інноваційних
підходів та пріоритетних напрямів збалансованого розвитку сільських територій.
Нормативно-правовий
супровід
курсу
з урахуванням
європейського
законодавства, зокрема природоохоронних програм СС. Розвиток сільських
територій як один з найважливіших пріоритетів Спільної аграрної політики (САП)
країн СС. Причини та сучасний стан соціально-економічної кризи на сільських
територіях України. Регіональні особливості та тенденції забезпечення
збалансованого розвитку сільських територій. Загальний огляд основних
складових компонентів сталого розвитку сільських територій, а саме: соціальної,
економічної та екологічної складових.
Тема 2. Соціально-економічний етан сільських територій.
Характеристика
основних
складових
компонентів
соціальної
інфраструктури та економічного розвитку сільських територій: процеси
депопуляції та міграції сільського населення; суттєве скорочення частки робочих
місць та зростання бідності; закриття амбулаторно-поліклінічних закладів,
дитячих садків та шкіл, бібліотек та будинків культури; продовження руйнації
доріг з твердим покриттям; погіршення житлово-комунального господарства
тощо. Стан та перспективи розвитку сільської поселенської мережі. Диспропорції
між організаційно-правовими формами господарювання (державні та приватні
сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, особисті селянські
господарства).
Доцільність підвищення рівня
конкурентоспроможності
середнього та малого агробізнесу. Стратегічні напрями соціально-економічного
розвитку сільських територій.
Тема 3. Розвиток альтернативних видів економічної діяльності на
сільських територіях.
Розширення сегменту органічної продукції сільського господарства на
сільських територіях. Особливості організації та розвитку сільського зеленого
туризму.
Покращення
соціально-економічної
інфраструктури
шляхом
виробництва народних промислів. Модернізація сфери послуг та побуту.
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Виробництво товарів легкої промисловості. Активізація підприємницької
діяльності та середнього бізнесу. Створення та особливості функціонування
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) і локальних
агропродовольчих ринків, а також дорадчих служб. Шляхи залучення додаткових
інвестицій
та
капіталовкладень
в
розвиток
несільськогосподарської
(альтернативної) діяльності на сільських територій.
Тема 4. Особливості та наслідки проведення адміністративнотериторіальної, децентралізаційної та євроінтеграційної реформ в Україні та
їх вплив на розвиток сільських територій.
Характеристика та сучасний стан адміністративно-територіального устрою та
реформ місцевого самоврядування в Україні. Об’єднана територіальна громада
(ОТГ) - як нова форма управління розвитком сільських територій. Сучасні
виклики часу перед сільськими територіями в Україні - утворення нових понять
та інститутів «самодостатність сільських громад», «староста», «префект» та ін.
Децентралізаційна реформа та її функції (реформування земельних відносин,
освіти та медицини). Особливості встановлення механізму відповідальності за
використання природних ресурсів на сільських територіях, зокрема на землях
сільськогосподарського призначення. Європейський досвід реформування та
підвищення рівня розвитку сільських територій. Розвиток проектного
менеджменту та інформаційно-методичний супровід розробки проектної заявки з
метою забезпечення збалансованого розвитку сільських територій. Розробка
комунікаційної стратегії розвитку сільських громад як потужного інструмент}
розвитку сільських громад шляхом формування інвестиційної привабливості,
об'єднання внутрішніх та залучення зовнішніх ресурсів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Тема 5. Екологічний стан сільських територій. Агроекологічний
моніторинг сільських селітебних територій.
Характеристика природно-ресурсного стану сільських територій. Визначення
пойяття «селітебна територія». Основні джерела забруднення сільських
селітебних територій.
Охорона природного середовища.
раціональне
природокористування, збереження біорізноманіття та природних екосистем запорука екологічної безпеки на сільських територіях. Особливості проведення
агроекологічного моніторингу та екологічного менеджмену основних
компонентів селітебних агроекосистем та екологізація сільського господарства.
Методичні особливості обстеження селітебних сільськогосподарських земель та
відбору зразків грунту, рослинної продукції та води. Агроекологічний стан
грунту, якість сільськогосподарської продукції, вирощеної на сільських
селітебних територіях, якість питної води Зміст екологічної освіти, екологічної
культури та екологічного виховання. Основні еколого стабілізуючі заходи, що
рекомендуються до впровадження на селітебних сільськогосподарських землях.
7

Система природоохоронних заходів та рекомендації зі зниження антропогенного
навантаження на селітебну зону сільських територій.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ з
СУЧАСНИЙ АГРОЕКОТУРИЗМ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ВІДНОВЛЕННІ
НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ
МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Тема 6. Агроекотуризм, його сутність, розвиток, міжнародний досвід,
значення для України.
Особливості агроекотуризм. Історія розвитку: міжнародний і національний
досвід. Правова основа і ресурси розвитку екотуризму і агроекотуризм в Україні.
Екологічний стан сільської місцевості та його врахування в агроекотуритстичній
діяльності. Агроекотури: формування, організація, проведення, вирішення
соціально-еколого-економічних потреб туристів. Об’єкти агроекотуризму.
Сільська місцевість і природне середовище: їх взаємозалежність, збереження,
збалансований розвиток. Екологічні стежки в сільській місцевості України,
значення національного колориту і традицій, врахування національних,
історичних і природних цінностей. Екологічна освіта, виховання, культура як
складова агроекотуризму.
Тема 7. Соціально-еколого-економічні основи агроекоту ризму
Агроекотуристичний потенціал сільських територій України. Відродження
сільського способу життя на новій якісній основі з врахуванням цінності природи.
Зміна парадигми екологічної свідомості через екологічне просвітництво,
екологічну освіту. Практичні аспекти використання агроекологічних туристичних
об’єктів сільських територій. Врахування найкращих прикладів світового досвід}
Європейських країн, CELIA, Канади. Великобританії тощо в екологізації
сільськогосподарської діяльності. Соціально-екологічний моніторинг сільських
територій. Контроль якості довкілля у сільській місцевості. Створення нової
моделі збалансованого розвитку сільських територій через модернізацію
агроекодіяльності місцевого населення: покращення демографічної ситуації, нові
робочі місця; екологічні аспекти відродження родючості грунтів; методи
очищення стічних вод та їх вплив на водойми, біотехнологія очищення стічних
вод, замкнуті системи очищення промислових вод у сільському господарстві,
біологічне очищення побутових стічних зод у територіальних громадах;
застосування альтернативних джерел енергії у сільському господарстві;
екологізація тваринництва; сміттєсортування, переробка, «друге життя».
Зміна якості життя сільського населення через вміле поєднання праці і
відпочинку, отримання насолоди від природної енергетики довкілля,
вирощування і споживання якісних продуктів харчування.
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
очна форма
Назви змістових модулів і тем
усього
у тому числі
лаб
л
п
с.р.
2
4
5
3
7 1
1
Змістовий модуль 1
Соціально-економічний розвиток сільських територій України як одна з
основних передумов успішного розвитку держави
2
12
Тема 1. Суть та зміст збалансованого
10
розвитку сільських територій, методи та
завдання курсу
і
Тема 2. Соціально-економічний стан
12
10
сільських територій
7/
2
Тема 3. Розвиток альтернативних видів
5
діяльності на сільських територіях
2
12
Тема 4. Особливості та наслідки
ю ;
проведення
адміністративно-терито
ріальної, децентралізаційної та євроінтеграційної реформ в країні та їх
вплив на розвиток сільських територій
43
8
Разом за змістовим модулем 1
35
Змістовий модуль 2
Агроекологічний стан сільських територій
2
Тема 5. Екологічний стан сільських
16
23
5
територій. Агроекологічний моніторинг
сільських селітебних територій.
2
23
5
16
Разом за змістовим модулем 2
Змістовий модуль 3
Сучасний агроекотуризм, його значення у відновленні національних традицій
України, використання міжнародного досвіду
!
2
Тема 6. Агроекотуризм, його сутність,
12
10
збалансований розвиток, міжнародний
досвід, значення для України
__________
2
12
Тема 7. Соціально-еколого-економічні
10 '
основи агроекотуризму
24
4
20
Разом за змістовим модулем 3
90
14
16
Усього годин за перший семестр
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5. Теми практичних занять
№
з/п
1
0
3о

4
5
Разом:

Кількість
годин
2

Назва теми
Методика відбору зразків ґрунту, води і рослинної
продукції на селітебних територіях. Вимоги до відбору.
Родючість ґрунтів. Методи визначення основних
показників родючості.
Якість сільськогосподарської продукції, вирощеної на
селітебних територіях. Методи визначення вмісту
шкідливих речовин у рослинній продукції.
Питна вода. Методи визначення показників якості.
Техніка безпеки при роботі з хімічними реактивами

4
4

4
_____16_____

6. Тематика самостійної роботи
№
з/п
1

Назва теми

Нормативно-правове та законодавче забезпечення
збалансованого розвитку сільських територій в Україні
та країнах ЄС. Спільна аграрна політика (САП) країн
СС. Соціально-економічні кризи на сільських територіях
України, причини виникнення та їх наслідки
2
Основні чинники, що впливають на депопуляцію та
міграцію сільського населення. Організаційно-правові
форми господарювання
о
J)
Особливості організації та розвитку альтернативних
видів економічної діяльності на сільських територіях.
Шляхи активізації підприємницької діяльності
4
Реформи місцевого самоврядування в Україні та
Свропейський досвід з підвищення рівня розвитку
сільських територій
5
Особливості проведення агроекологічного моніторингу
на сільських селітебних територіях. Чинники та джерела
забруднення
основних
компонентів
селітебних
агроекосистем (природні й антропогенні)
6
З’ясувати сутність агроекотуризму, визначити основні
його складові елементи та встановити взаємозв’язок із
природним середовищем.
Визначити
агротуристичний потенціал сільських
7
територій України та встановити практичні аспекти
використання агроекологічних туристичних об'єктів.
Разом у першому семестре

Кількість
годин
10

10

5
■

10
і

5

10
1

10

60
10

7. Методи навчання
1. Методи організації і здійснення навчальної діяльності (словесні, наочні,
практичні, репродуктивні та проблемні, індуктивні і дедуктивні, самостійної
роботи та роботи під керівництвом викладача);
• словесні методи (розповідь-пояснення, бесіда, лекція);
• наочні (показ, демонстрація таблиць, малюнків, схем, слайдів);
• практичні (практичні роботи, виконання ІНДЗ, реферати аспірантів).
2. За характером взаємодії суб'єктів навчального процесу:
• пояснювально-ілюстративний метод (лекція з використанням мультимедіа,
таблиць);
• репродуктивний метод (термінологічна робота, повторення лекційного
матеріалу на практичних заняттях);
• метод проблемного викладу (проблемні ситуації, дискусії, проблемні
запитання);
• частково-пошуковий або евристичний метод (підготовка реферативного
завдання, виконання розрахункової роботи);
• дослідницький метод (аналіз літературних джерел, виконання практичних
завдань).
3. Методи стимулювання і мотивації навчання:
• методи формування інтересе - пізнавальні ігри, аналіз життєвих ситуацій,
створення ситуацій успіху;
• методи формування обов'язку і відповідальності в навчанні - роз'яснення
суспільної і особистісної значущості навчання, пред'явлення педагогічних вимог .
8. Форми навчання
Лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота, робота з рефератами
і презентаціями, участь в конференціях і круглих столах, оформлення наукових
робіт (статті, тези).
9. Контроль якості знань аспірантів
Опитування (усно); тематичне й модульне тестування (письмово);
комп'ютерне тестування; індивідуальне науково-дослідне завдання; письмові
самостійні й контрольні роботи; написання рефератів, складання заліку.
Форми і методи поточного контролю
Методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, практичні
роботи, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
З метою оцінювання результатів навчальних досягнень аспіранта робочою
програмою передбачено поточний контроль знань аспірантів.
Основними формами поточного контролю є:
• вхідний контроль (з метою визначення рівня знань аспірантів, набутих на
попередньому етапі підготовки);
• контроль на аудиторних заняттях (усне або письмове опитування) та
вчасне і правильне виконання практичної роботи;
• контроль самостійної роботи.

• контроль індивідуальної роботи (індивідуальне науково-дослідне
завдання);
• модульний контроль у вигляді письмових завдань.
Підсумковий семестровий контроль виставляється за результатами поточної
успішності.
Поточна успішність в дисципліні оцінюється від 0 до 100 балів. Якщо за
результатом поточного контролю аспірант набрав від 0 до 34 балів, він повинен
пройти повторне вивчення навчальної дисципліни відповідно до порядку
визначеного в Академії, від 35 до 59 балів - не отримує іспиту з можливою
ліквідацією академічної заборгованості. 60 і більше балів - отримує іспит з
диференціацією за балами відповідно до шкали ЄКТС.
Розподіл балів за поточну успішність
Загальна сума
Максимальна
Вид контролю/Кількість
балів
кількість балів за один
контрольних заходів
вид контролю
Контроль на практичних
до 50 балів
до 5 балів
аудиторних заняттях / за 1 заняття
Контроль самостійної роботи.
Пошук, підбір та огляд
до 20 балів
до 2 балів
літературних джерел за заданою
тематикою
Контроль індивідуальної роботи.
до 10 балів
до 5 балів
Виконання індивідуальних завдань
Модульний контроль.
до 10 балів
Заохочувальні бали за участь у
конференціях, круглих столах,
наукових конкурсах
РАЗОМ:

до 10 балів

до 10 балів
до 100 балів

Форми і методи підсумкового контролю:
Підсумкову атестацію включає контроль у формі заліку.
Підсумкова оцінка за опанування курсу визначається як середньоарифметична від
поточного та підсумкового оцінювання.
Критерії оцінювання знань аспірантів
Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточний контроль
Змістовий
модуль 1

Змістовий
Модуль 2

Рейтинг 3
навчальної
роботи

Рейтинг 3
додаткової
р о б о ти

Рейтинг
штрафний
R штр

Підсумкова
атестація

Загальна
кількість

о1
Г
1
о

б ал ів
(залік)
R нр
R др
0-100
0-30
0-5
0-30
0-40
0-70
Примітки. 1. Відповідно до ‘‘Положення про кредитно-трансферну систему
навчання", рейтинг студента з навчальної роботи R нр стосовно вивчення
дисципліни визначається за формулою:

0,7- (R(,)3\r К(1)зм + ... + R,n,3M*К(п,зм)
+ R jp - R hjtp,

R iip -

Кдис
де R(l)3 \i, ... R,n)3i\i - рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною
шкалою; п - кількість змістових модулів; К(1)зм, ... К(п)зм - кількість кредитів
ECTS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового
модуля; Кдпс = К(1)зм + ... + К(п)зм - кількість кредитів ECTS, передбачених
робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; Rap рейтинг з додаткової роботи; R штр- рейтинг штрафний.
Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)зм = ...= К(п,зм.
Тоді вона буде:
0,7і ( R (I)3M +

. . . + R ,n)3M)

R hp = ---------------------------------------

+ Rap - R llitp.

n
Рейтинг з додаткової роботи R др додається до R нр і не може
перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається здобувачам
рішенням відділу підготовки наукових кадрів за виконання робіт, які не
передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань
здобувачів з дисципліни.
Рейтинг штрафний R штр не перевищує 5 балів і віднімається від R цр. Він
визначається лектором і вводиться рішенням відділу підготовки наукових кадрів
для здобувачів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не
дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
9 0 -1 0 0
82-89
74-81
64-73
60-63

Шкалаі оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Оцінк
а
для екзамену, курсового
для заліку
ECTS проект} (роботи), практики
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з
не зараховано з можливістю
можливістю повторного
повторного складання
складання
незадовільно з
не зараховано з
обов'язковим повторним
обов'язковим повторним
вивченням дисципліни
вивченням дисципліни
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10. Методичне забезпечення
1. Методичні рекомендації з агроекологічного моніторингу селітебних територій
Н. В. Палапа, М. В. Козлов, В. І. Бондарь та ін. К., 2005. 22 с.
2. Антропогенне навантаження на сільські селітебні території
та заходи щодо його зниження / За ред. Н.А.Макаренко К., 2008.
3. Методика оцінки агроекологічного стану селітебних територій з метою
попередження негативних впливів антропогенних і природних чинників на умови
проживання сільського населення/ За ред. д.с.-г.н., проф. Н.А.Макаренко, к.с-г.н.,
с.н.с. Н.В.ГІалапи К., 2010. 44 с.
4. Методика з проведення моніторинг} сільських територій за основними
екологічними, соціальними та економічними показниками / За ред. д.с.-г.н.
О.І.Фурдичка. К., 2014. 33 с.
5. Нормативно-правове забезпечення розвитку сільських територій в контексті
євроінтеграційних процесів (науково-методичні рекомендації) / За ред. доктора с,г. наук Н.В.Палали. К., 2017. 36 с.
6. Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання
проб (ISO 5667:2:2003, ЮТ) : ДСТУ ISO 5667:2:2003. [Чинний від 2004-07-01]. К.:
Держспожив-стандарт України, 2004. 11 с. (Національний стандарт України).
7. Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини (ISO 4289:2004, IDT):
ДСТУ ISO 4289:2004. [Чинний від 2004-04-30]. К.: Держстандарт України. 2004.
14 с. (Національний стандарт України).
8. Якість ґрунту. Визначення pH (ISO 10390:1994, IDT): ДСТУ ISO 10390:2001.
[Чинний від 2002-01-04]. К.: Держспоживстандарт України, 2003. 11 с.
(Національний стандарт України).
9. Методическое пособие по аналитическим работам для агрохимической службьі
Украинской СССР. Ч. 1. К.,1989. 118 с.
10. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим
методом Чирикова (ISO 4115:2002, IDT) : ДСТУ ISO 4115:2002. [Чинний від 200301-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2003 10 с. (Національний стандарт
України).
11. Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за методом
Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА (ISO 4405:2005, IDT) : ДСТУ ISO 4405:2005.
[Чинний від 2006-04-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2006 14 с.
(Національний стандарт України).
12. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим
методом Мачигіна (ISO 4114:2002. ЮТ): ДСТУ ISO 4114:2002. [Чинний від 200301-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2003 10 с. (Національний стандарт
України).
13. МВВ 31-497058-015-2003.Визначення вмісту рухомих форм важких металів
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Теми лекцій
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практичних
(лабораторних)
занять

Форма
контролю
знань

Змістовний модуль 1
Соціально-економічний розвиток сільських територій України як одна з
основних передумов успішного розвитку держави
Тема
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Суть
та
зміст
збалансованого
розвитку
сільських територій, методи та
завдання курсу
Тема 2.Соціально-економічний
стан сільських територій
Тема
3.
Розвиток
альтернативних видів діяльності
на сільських територіях
Тема 4. Особливості та наслідки
проведення
адміністративнотериторіальної,
децентралізаційної та євроінтеграційної
реформ в країні та їх вплив на
розвиток сільських територій
Змістовний модуль 2
Агроекологічний стан сільських територій
1
Тема 5. Екологічний стан Методика
відбору
зразків
сільських
територій. грунт), води і рослинної
Агроекологічний
моніторинг продукції
на
селітебних
сільських селітебних територій. територіях. Вимоги до відбору
Родючість грунтів. Методи
визначення
основних
показників родючості
1
Якість
сільгосппродукції,
вирощеної
на
селітебних
територіях. Методи визначення
вмісту шкідливих речовин у
рослинній продукції
Питна
вода.
Методи
визначення показників якості
Техніка безпеки при роботі з
хімічними реактивами
і

І

і

Змістовий модуль З
Сучасний агроекотуризм, його значення у відновленні національних
традицій україни, викорисзання міжнародного досвіду
Тема 6. Агроекотуризм, його
сутність,
збалансований
розвиток, міжнародний досвід,
значення для України
Тема
7.
Соціально-екологоекономічні
основи
агроекотуризму

Завідувач відділом економіки природокористч вання
в агросфері, доктор філософії
Лазаренко ВЛ.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Збалансований розвиток. Значення терміну. Короткострокова та
довгострокова перспектива збалансованого розвитку в Україні.
2. Конференція ООН. 1992 р. (Ріо-де-Жанейро). Порядок денний на
XXI століття.
3. Кіотський протокол, 1997 р.
4. Концепція сталого збалансованого розвитку. Основні засади.
5. Індикатори збалансованого розви іку (за визначенням ООН).
6. Впровадження Концепції збалансованого розвитку в Україні.
7. Керівні принципи збалансованого розвитку в Україні.
8. Сільські території. Дефініція.Основні складові збалансованого
розвитку. Предмет вивчення і задачі збалансованого розвитку.
9. Розвиток сільських територій у країнах Європи. Проблеми та
шляхи вирішення.
10. Основні соціально-економічні показники розвитку сільських
територій
11. Спільна аграрна політика (САП). Основні напрямки.
12. Сільськогосподарська кооперація \ країнах Європи та Україні.
13. Демографічна проблема та міграційні процеси у країнах Європи та
Україні. Причини та шляхи вирішення.
14. Європейська хартія сільських громад.
15.Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища».
16. Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві-”.
17. Закон України “Про стим\ лювання розвитку регіонів".
18. Закон України “Про основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року”.
19. Закон України “Про місцеве самоврядування”.
20. Закон України
"Про Національну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні”.
21. Указ Президента України від 15 липня 2002 року «Про першочергові
заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села».
22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення
формування інвестицій на соціальний розвиток села та агропромислового
комплексу».
23. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію Національної
програми відродження села на 1995 - 2005 роки»
24. Концепція розвитку сільських територій.
25. Проект Закону України «Про плану вання територіальної
інфраструктури сільської місцевості».
26. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».
27. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
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28. Указ Президента України «Про основні засади розвитку
соціальної сфери села».
29. Указ Президента України -Про Стратегію сталого розвитку
«Україна - 2020».
30. Нітратна директива.
3 1. Особливості обстеження сільських селітебних територій.
32. Відбір зразків ґрунту, питної води, сільськогосподарської (овочевої)
продукції.
33. Агроекологічний моніторинг на сільських селітебних територіях.
34. Чинники та джерела забруднення основних компонентів селітебних
агроекосистем (ґрунту, води, рослинної продукції).
35. Переважаючі забруднювачі ґрунту, води і рослинної продукції на
селітебній території.
36. Санітарний стан ґрунту. Показники, якими характеризується. Джерела
впливу на санітарний стан ґрунту та заходи з його покращення.
37. Чинники та джерела забруднення повітря селітебної зони.
38. Оцінка сільських селітебних територій за агроекологічним станом
ґрунту. Основні показники, що визначають агроекологічний стан ґрунту та заходи
з його покращення та підтримання родючості.
39. Оцінка сільських селітебних територій за показниками якості
продукції, вирощеної у домогосподарсгвак населення. Основні показники якості
рослинної продукції та заходи з покращення її якості та безпечності.
40. Оцінка сільських селітебних територій за якістю питної води. Основні
показники якості води (за органолептичними, токсикологічними, загально
санітарними (санітарним режимом) і біологічними показниками) та заходи з
охорони водних об'єктів на селітебних територіях.
41. Вплив шкідливих речовин на стан навколишнього середовища та
умови проживання сільського населення.
42. Директива № 2006/118 ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС
щодо захисту ґрунтових вод від забруднення та виснаження (Страсбург, 12 грудня
2006 року).
43. Нітратна директива (Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991
року про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з
сільськогосподарських джерел).
44. Агроекотуризм, сутність, міжнародний досвід.
45. Ресурси і правова основа розвитку екотуризму і агроекотуризм в
Україні.
46. Екологічний стан сільських територій в Україні, його врахування в
агроекотуристичній діяльності. Екотурп.
47. Запропонуйте проект екологічної стежки у місцевості Вашого
проживання. Які недоліки розвитку сільських територій і агроекотуризм в
Україні? Запропонуйте шляхи вдосконалення.
48. Як, на Вашу думку, можливо реалізувати проекти використання
альтернативних джерел енергії несільських територія і ОТЕ.

49. Значення просвітницької складової у агроекотуристичній діяльності.
50.
Модернізація сільськогосподарського виробництва сучасними
технологіями: біоочистка води, замкнені цикли використання води у
сільськогосподарському виробництві, альтернативні джерела енергії, сортування,
вивезення і переробка сміття тощо, як запорука зміни якості життя селян.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ»

для здобувачів третього освітньо-наукового рівня
спеціальності 201- Агрономія,
галузь знань 20 - Аграрні науки та продовольство
II семестр, 2022-2023 навчальний рік
Кількість^редитів СКТС - З
Лекцій - 14 години
Практичних занять - 16 годин
Самостійна робота - 60 годин
Форма контролю знань - залік
Дата

К-ть
К-ть
К-ть
П рактичні заняття
годин
годин
годин
С ам остійна робота
2
2
Суть та зміст збалансованого
Методика відбору зразків грунту,
Нормативно-правове та законодавче 10
розвитку
сільських
територій,
води і рослинної продукції на
забезпечення
збалансованого
методи та завдання курсу
селітебних територіях. Вимоги до
розвитку сільських територій в
відбору
Україні та країнах СС. Спільна
аграрна політика (САГ1) країн СС.
Соціально-економічні
кризи
на
сільських
територіях
України,
причини виникнення та їх наслідки
2
Соціально-економічний стан
Родючість
грунтів.
Методи
4
Основні чинники, що впливають на 10
сільських територій
визначення основних показників
депопуляцію та міграцію сільського
родючості
населення.
Організаційно-правові
форми господарювання
Л екції

видів
на

2

Особливості
та
наслідки
про ведення
адміністративнотериторіальної, децентралізаційної
та євроінтеграційної реформ в
Україні та їх вплив на розвиток
сільських територій
Екологічний стан сільських
терн іорій. А гроекологічний
моніторинг сільських селітебних
територій.

2

Розвиток альтернативних
економічної
діяльності
сільських територіях

2

Агроекотуризм,
його
сутність,
розвиток, міжнародний досвід,
значення для України.

2

Соціально-еколого-економічні
основи агроекотуризму

2

Усього годин

Якість
сільськогосподарської
продукції, вирощеної на селітебних
територіях.
Методи
визначення
вмісту
шкідливих
речовин
у
рослинній п ро;ту кц ії
Питна вода. Методи визначення
показників якост і

Техніка безпеки при
хімічними реактивами

14
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роботі

з

4

4

2

16

Особливості організації та розвитку
альтернативних видів економічної
діяльності на сільських територіях.
Шляхи активізації підприємницької
діяльності
Реформи місцевого самоврядування
в Україні та Європейський досвід з
підвищення
рівня
розвитку
сільських територій

Особливості
проведення
агроекологічного моніторингу на
сільських селітебних територіях.
Чинники іа джерела забруднення
основних компонентів селітебних
агроекосистем
(природні
й
антропогенні)
З ’ясувати сутність агроекотуризму,
визначити основні його складові
елементи
та
встановити
взаємозв'язок
із
природним
середовищем
Визначити агротурисіичний потен
ціал сільських територій України та
встановити
практичні
аспекти
використання
агроекологічних
туристичних об’єктів

5

10

5

10

10

60

