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ВСТУП 

 

Курсовий проект на тему «Проект землеустрою щодо встановлення меж 

території з особливим режимом використання» виконується студентами під час 

вивчення навчальної дисципліни «Землеустрій територій з особливим режимом 

використання». Під час його написання студент оволодіває навичками 

практичної роботи, закріплює та водночас розширює знання, отримані під час 

вивчення професійно-орієнтованої навчальної дисципліни.  

У результаті виконання курсового проекту студент повинен  

знати: нормативно-правову базу щодо земель з особливим режимом 

використання; методику організації та встановлення меж територій природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель 

водного фонду та водоохоронних зон; методику виносу запроектованих меж 

земельних ділянок на місцевість; 

уміти: самостійно працювати із сучасною науковою та технічною 

літературою у галузі землеустрою та кадастру; використовувати технічну 

документацію та інструкції; складати проекти встановлення меж територій з 

особливим використанням; використовувати сучасні програмні засоби обробки 

даних для отримання результатів, необхідних для прийняття рішень щодо 

раціонального використання земель та підвищення ефективності системи 

управлінських рішень щодо охорони земельних ресурсів. 

Якість виконання курсового проекту відображає ступінь готовності 

студента до дослідницької та практичної діяльності. Мета пропонованих 

методичних вказівок полягає в наданні практичної допомоги студентам 

освітнього ступеня «Магістр» для опрацювання наукових публікацій та 

нормативних документів з питань землеустрою територій з особливим 

режимом використання, для розроблення документації із землеустрою. 

Методичні вказівки складаються із розділів, у яких докладно описана 

процедура виконання курсового проекту, його захисту та оцінювання . 
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1 ЗАВДАННЯ ТА СКЛАД КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Основними завданнями курсового проекту є: 

1) характеристика об’єкта проектування (території природно-заповідного 

фонду та іншого природоохоронного призначення); 

2) дослідження системи правових, методичних та практичних аспектів 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки з особливим режимом 

використання; 

3) виконання проектування зовнішньої межі земельної ділянки. 

Курсовий проект має складатися з таких структурних елементів. 

1. Титульна сторінка (1 с.). 

2. Завдання на курсовий проект та календарний план (2 с.). 

3. Анотація українською та іноземною (англійською, німецькою або 

французькою) мовами (5–7 рядків), ключові слова (не менше п’яти). 

4. Тезаурус базових термінів українською та іноземною мовами 

(додаток В). 

5. Зміст (1 с.). 

6. Вступ (до 2 с.). 

7. Огляд літературних джерел (не менше 10 джерел). 

8. Характеристика об’єкта проектування (3 с.). 

9. Порядок розроблення проектів встановлення меж територій з 

особливим режимом використання (4–5 с.). 

10. Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт на території 

проектування (5 с.). 

11. Висновки (1–2 с.). 

12. Список літератури (1 с.). 

13. Додатки (3 с.). 

14. Графічна частина (2 арк. формату А3, додатки Д, Е). 

Зразок титульної сторінки подано у додатку А, завдання – у додатку Б.  

Зміст курсового проекту розташовується на новій сторінці пояснювальної 
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записки (сторінка не нумерується); містить найменування та номери всіх 

розділів, підрозділів, висновки, список літератури, додатки (додаток Г).  

Анотація призначена для ознайомлення з основним напрямом, ідеями та 

результатами курсового проекту і має містити стислу характеристику виконаної 

роботи. Після анотації наводять ключові слова. Ключовим словом називають 

слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з погляду 

інформаційного пошуку має смислове навантаження. Сукупність ключових слів 

має відображати поза контекстом основний зміст курсового проекту.  

Анотація іноземною (англ., нім., франц.) мовою за змістом має 

відповідати українському варіанту (змістовний переклад). 

Тезаурус подають у курсовому проекті у вигляді окремого списку та 

розміщують після анотації. Тезаурус – словник, у якому слова, які належать до 

певних галузей знань (у курсовому проекті – до землевпорядної галузі), 

розташовані за тематичною ознакою та зазвичай мають приклади їх 

правильного використання у тексті. 

Вступ відображає формулювання основних елементів курсового проекту: 

обґрунтування актуальності відповідно до теми, мету, завдання, об’єкт, 

структуру роботи. Мета курсового проекту полягає у вирішенні проблеми за 

темою, обґрунтуванні найбільш ефективних методів, тому в ній 

використовуються такі слова: «визначити», «встановити», «перевірити», 

«розробити» тощо. 

Огляд літератури з теми має ґрунтовно ознайомити магістра з науковою, 

методичною літературою та галузевими документами, його вміння 

систематизувати джерела, критично їх розглядати, виокремлювати істотне, 

оцінювати напрацювання інших дослідників, визначати головне в сучасному 

стані вивченої теми. 

Висновки – загальні підсумки курсового проекту, що відображають 

важливі результати виконаного проектування, які отримав автор. У висновках 

не слід переказувати зміст роботи, вони мають бути короткими і відповідати 

меті та завданням курсового проекту, сформульованим у вступі. 
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Список літератури є обов’язковою складовою частиною курсового 

проекту. Список відображає не тільки ступінь вивчення досліджуваної теми, 

але й глибину авторської роботи над темою. Список літератури у курсовому 

проекті є переліком усіх документів, монографій, книг, статей та інших 

публікацій, використаних під час проектування. Усі публікації у «Списку 

літератури» нумерують. Нумерація має бути наскрізною. 

Додатки містять матеріали, пов’язані з виконанням курсового проекту, які 

з певних причин не можуть належати до основної її частини (громіздкі схеми і 

таблиці, допоміжний матеріал). Кожен додаток має починатися з нової сторінки 

та мати заголовок, надрукований угорі з першої великої літери симетрично (по 

центру) відносно тексту сторінки (Додаток ___ і велика літера, що позначає 

додаток). Якщо додатків у курсовому проекті більше, ніж один, то їх слід 

позначати великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, 

І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад, Додаток А, Додаток Б тощо). 

Додаток має отримати відображення у змісті курсового проекту у вигляді 

посилань на нього в тексті пояснювальної записки. Наприклад: «…детальніше 

результати проведеного розрахунку елементів для перенесення проекту в 

натуру подані в додатку Д». 

 

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Пояснювальну записку до курсового проекту виконують на стандартних 

аркушах формату А4 (210х297) і розміщують на одній стороні аркуша. 

Тип шрифту – Times New Roman Cyr. Шрифт основного тексту – 

звичайний, розмір 14; абзац – 1,25; інтервал – 1,5; текст має бути 

відформатованим по ширині та без перенесень. Кожна сторінка має поля:  

ліве – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм. 

Загальний обсяг курсового проекту, виконаного на комп’ютері, – 25–30 

сторінок. Сторінка тексту має містити 29–31 рядок. Друкарські помилки й 

графічні неточності, які виявилися під час написання курсового проекту, можна 
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виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою на тому ж місці. 

Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Заголовки структурних частин курсового проекту («ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ») 

друкують великими літерами симетрично до набору (по центру). Крапку 

наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або 

більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У кінці 

заголовка (назва підрозділів), надрукованого в підбір до тексту, ставлять 

крапку. Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом 

має дорівнювати 1 інтервалу. Кожну структурну частину курсового проекту 

слід починати з нової сторінки. 

Нумерація сторінок починається з титульного листа, на якому цифру «1» 

не ставлять. Не проставляють цифру і на аркуші курсового проекту зі словом 

«ЗМІСТ». Порядковий номер проставляють, починаючи зі «ВСТУПУ», і далі 

всі сторінки курсового проекту нумерують по порядку до останньої сторінки. 

Номери сторінок проставляють у правому верхньому кутку. 

Рисунки слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. Вони повинні мати назву, яку 

розміщують під ілюстрацією без крапки наприкінці. За необхідності під 

ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрацію 

позначають словом «Рис.» з номером; слово розміщують безпосередньо під 

ілюстрацією. Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах усієї роботи. Якщо в документі лише одна ілюстрація, її 

нумерувати не слід і слово «Рис.» під нею не пишуть. За можливості 

ілюстрацію слід розміщувати на одній сторінці без перенесення. На всі 

ілюстрації в тексті мають бути подані посилання. Перше посилання на 

ілюстрацію подають за типом: «наведена на рис. 1.2». Посилання на раніше 

згадані ілюстрації подають зі скороченим словом «див.», наприклад, «див. 

рис. 1.2». Якщо повторне посилання віддалене від рисунка, наприклад, 
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подається в іншому розділі, доцільно також указувати номер сторінки, де 

наведено рисунок. 

Таблицю слід розташовувати в документі безпосередньо після тексту, у 

якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблиці слід 

нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу 

роботи. Наприклад: «Таблиця 2.1», де перша цифра – номер розділу, друга – 

порядковий номер таблиці в межах розділу. Нумераційний заголовок, тобто 

слово «Таблиця» і її номер, вказують над таблицею, починаючи від лівого її 

кута. Наприклад: «Таблиця 2.1 – Назва таблиці». Якщо в документі тільки одна 

таблиця, її нумерувати не слід.  

За можливості таблицю слід розташовувати на одній сторінці. Якщо ж 

рядки або графи таблиці виходять за формат аркуша, таблицю ділять на 

частини, які залежно від особливостей таблиці переносять на інші аркуші. 

Нумераційний та тематичний заголовки таблиці вказують один раз над першою 

частиною таблиці, над наступними частинами пишуть «Продовження 

табл.  2.1». 

Якщо цифрові дані у графах або рядках таблиці виражені в різних 

одиницях вимірювання, то їх указують, відповідно, в заголовках граф або у 

найменуваннях параметрів у рядках боковика (для чого може передбачатися 

спеціальна графа «Одиниця вимірювання», або «Од. вим.»). Таблиці разом з їх 

реквізитами мають бути відокремлені знизу та зверху від основного тексту 

пропусками (з одинарним міжрядковим інтервалом). На всі таблиці у тексті 

мають бути подані посилання. Перше посилання на таблицю дають за типом: 

«наведені в табл. 2». Посилання на раніше згадані таблиці дають зі скороченим 

словом «див.», наприклад, «див. табл. 2». 

Критерії оцінювання знань студентів курсового проекту наведено в 

додатку Ж. 

Вихідні дані щодо виконання курсового проекту наведено в додатку К. 
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3 ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

3.1 Загальні відомості про території з особливим режимом 

використання 

Режим територій особливого значення є дуже важливим для суспільних 

відносин. Він регулює збереження стійкості природного середовища, указує на 

ступінь жорсткості юридичного регулювання, допустимий рівень активності 

суб’єктів, обмежує ті або інші види господарської діяльності для гарантування 

прав власників землі, захисту населення від шкідливого впливу промислових та 

інших об’єктів, що мають спеціальний режим виробничої діяльності.  

Основою державної політики для вирішення проблем земель з особливим 

режимом використання є нормативно-правова база, до структури якої належать: 

Водний, Лісовий кодекси України, Закон України «Про земельний кадастр», 

«Про землеустрій», «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про природно-заповідний фонд України», численні нормативно-

регламентуючі документи, серед яких: ДСП-173-96 «Державні санітарні 

правила планування та забудови населених пунктів», ДБН 360-92* 

«Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» та 

інші. Обмеження, обтяження щодо використання земель закріплені Земельним 

кодексом України (ЗКУ). 

Об’єктами обмеженого землекористування є земельні ділянки, які 

виконують охоронні або захисні функції за умови, що вони не вилучені зі 

складу земель основних власників і землекористувачів. Залежно від виду 

об’єктів, що потребують встановлення охоронного режиму, цільового 

призначення земель, умов їх використання, в законодавчих та нормативних 

актах України визначено декілька зон з особливим правовим режимом 

(умовами) використання земель. Особливий режим використання земель в 

охоронних зонах передбачає: 1) заборону продажу земельних ділянок у 

приватну власність; 2) обмеження в лісокористуванні; 3) обмеження або 

заборона будівництва різних об’єктів; 4) обмеження або заборона тих видів 
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діяльності, які несумісні з цілями встановлення зон.  

Законодавством України (ст. 111 Земельного кодексу) встановлені такі 

обмеження у використанні земель: 

а) умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки 

протягом установлених строків; 

б) заборона на провадження окремих видів діяльності; 

в) заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, 

ландшафту; 

г) умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки 

дороги; 

ґ) умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених 

робіт; 

д) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих 

рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому 

порядку. 

Відповідно до ст. 112 ЗКУ охоронні зони створюють: 

а) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної 

спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо для охорони та захисту їх від 

несприятливих антропогенних впливів; 

б) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, навколо 

промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, 

запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей 

та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти. 

Зони санітарної охорони (ст. 113 ЗКУ): 

1) зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні 

та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, 

водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-

епідеміологічної захищеності; 

2) у межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може 

призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам 
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водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам 

оздоровчого призначення, навколо яких вони створені. 

Санітарно-захисні зони (ст. 114 ЗКУ): 

1) санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами 

виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, 

ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих 

випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій 

житлової забудови; 

2) у межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових 

об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з 

постійним перебуванням людей; 

3) правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається 

законодавством України. 

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель 

1. Зони особливого режиму використання земель створюються навколо 

військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, 

утворених відповідно до законодавства України, для забезпечення 

функціонування цих об’єктів, збереження озброєння, військової техніки та 

іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також 

захисту населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних 

ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об’єктах. 

2. Уздовж державного кордону України встановлюється прикордонна 

смуга, у межах якої діє особливий режим використання земель. 

Особливий режим землекористування встановлюється системою 

обмежень на використання земель і може мати природоохоронне, охоронне, 

санітарно-захисне та інше значення. 

 

3.2 Короткий огляд літературних джерел 

Вивчення літератури з обраної теми слід починати із загальних робіт, щоб 

мати уявлення про основні питання, близькі до теми курсового проекту, а потім 
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вести пошук нових видань спеціальної літератури. Вивчення наукових джерел 

інформації передбачає такі етапи: 

‒ загальне ознайомлення з розв’язанням наукової та практичної 

проблеми; 

‒ побіжний перегляд відібраної літератури та систематизація її 

відповідно до змісту роботи і черговості вивчення, опрацювання; 

‒ читання за послідовністю розміщення матеріалу; 

‒ вибіркове читання окремих частин; 

‒ виписування потрібного матеріалу для формування тексту курсового 

проекту; 

‒ критичне оцінювання записаного, редагування і чистовий запис як 

фрагмента тексту курсового проекту. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 

наводити цитати. При цьому необхідно дотримуватися загальних вимог до 

цитування й посилання [7]: 

а) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. 

При цьому текст цитати оформлюють лапками та наводять у граматичній формі 

джерела цитування, із збереженням особливостей авторського написання, а 

посилання на джерело цитування в тексті роботи оформлюють так: 3, c. 125, 

де 3 – номер джерела посилання, 125 – номер сторінки наведеної цитати. 

Номери сторінок, на які подано посилання в курсовій роботі наводяться й тоді, 

якщо використовують матеріали з джерел, які мають велику кількість сторінок; 

б) цитування має бути повним, без перекручень думок автора. Пропуск 

слів, речень, абзаців під час цитування допускається й позначається трьома 

крапками; 

в) посилання на джерела без цитування в тексті курсової роботи 

оформлюють згідно з їхнім переліком у квадратних дужках без зазначення 

сторінок, наприклад, у разі посиланні на багато джерел – «...висвітлені у працях 

видатних вітчизняних учених …. [1–7]», або 2, 12, на одне джерело – 4. 
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3.3 Проектування встановлення меж території з особливим 

режимом використання 

У цьому розділі необхідно навести послідовність робіт щодо 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та 

водоохоронних зон відповідно до Закону України «Про землеустрій» від 

22.05.2003 № 858-IV, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення» від 25 серпня 2004 р. № 1094 [16].  

Графічна частина складається з двох аркушів: плану території об’єкта 

проектування і плану встановлення меж земельної ділянки (додатки Д і Е). 

Процедура виносу меж земельної ділянки регулюється Інструкцією про 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

їх закріплення межовими знаками, яка затверджена Наказом № 376 від 

18.05.2010 Державного комітету України із земельних ресурсів, Законом 

України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Інструкцією з 

топографічного знімання у масштабах  1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-

2.04-02-98), затвердженої наказом Укргеодезкартографії від 09.04.1998 № 56. 

Розмічування меж земельних ділянок на місцевості можна виконувати 

такими способами: 

– полярних координат; 

– прямокутних координат; 

– кутової, лінійної чи створної засічок; 

– проектного теодолітного ходу (рис. 3.1). 

Для перенесення в натуру меж земельної ділянки вибрати один із 

способів. 

Кутові та лінійні елементи проектних теодолітних ходів для перенесення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10
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в натуру окремих елементів проекту можна визначити таким способом. 

На проектному плані графічно визначаємо координати поворотних точок 

теодолітного ходу за допомогою вимірника і масштабної лінійки. 

II III

IV

VVI

I
A 1

2 3

4

5
6

 

Рис. 3.1 ‒ Схема теодолітного ходу у вигляді замкнутого полігону  

Знаючи координати усіх точок теодолітного ходу (у тому числі вихідні 

точки), розв’язуючи обернені геодезичні задачі, визначаємо довжини ℓ1-А і 

дирекційні кути ліній α1-А проектного теодолітного ходу за формулами: 
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           (3.2) 

Горизонтальний кут β дорівнює різниці дирекційних кутів сторін, які його 

утворюють: 

     A


121
            (3.3) 

Дирекційний кут α1-2 знаходиться за відомими координатами точок 1 і 2. 

Горизонтальні кути обчислюють як різницю дирекційних кутів з 

округленням до десятих часток хвилин, довжини ліній округляють до сотих 

часток метра.  

Для інших точок розрахунок виконуємо аналогічно за формулами 

3.1–3.3, результати заносимо до таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Каталог координат межі земельної ділянки для перенесення 

в натуру 

№ Х, м У, м Довжина 

сторони, м 

Дирекційний 

кут 

Внутрішній 

кут 

1      

…      

N      

 

Також треба обчислити периметр земельної ділянки та площу.  

Креслення перенесення меж в натуру показано на рисунку 3.2. 

 

Рис. 3.2 – Приклад креслення перенесення меж в натуру 
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призначення : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. 

№ 1094. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1094-2004-п (дата звернення : 

28.10.2018). 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0829-05
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1094-2004-�
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Додаток А 

Зразок титульної сторінки 

Форма № Н-6.01 

____________________________________________________________________ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

____________________________________________________________________ 
(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 

з ___________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

на тему______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

напряму підготовки__________________ 

спеціальності_____________________ 

__________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник __________________________ 

_________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та 

ініціали)    

Національна шкала ________________     

Кількість балів _________Оцінка  ECTS _____  

 

Члени комісії     

 
(підпис)                   (прізвище та ініціали) 

____________  ___________________________ 
(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

____________  ___________________________ 
   (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

 

 ___________________ 20____ 
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Додаток Б 

Зразок завдання 

Форма № Н-9.01у 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Навчальна дисципліна «Землеустрій територій з особливим режимом 

використання» 

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» 

Курс 5 група __________семестр 1 

ЗАВДАННЯ 

На курсовий проект (роботу) студенту 

 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи «Проект встановлення меж об’єкта природно-заповідного 

фонду». 

2. Термін здачі студентом роботи _______________. 

3. Вихідні дані до роботи. Об’єкт проектування – територія 

ландшафтного заказника місцевого значення «Пташиний» Доманівського 

району». Законодавчо-правові акти щодо природно-заповідного фонду. Описові 

та картографічні матеріали території об’єкта проектування. 

4. Зміст курсового проекту (перелік питань, що підлягають розробці). 

Аналіз законодавчо-правових актів щодо земель ПЗФ. Аналіз наукових 

публікацій та літературних джерел. Характеристика ландшафтного заказника. 

Порядок розробки проекту встановлення меж території заказника. Геодезичне 

забезпечення робіт із землеустрою. 

5. Перелік графічного матеріалу. Схема розташування заказника. План 

встановлення меж заказника «Пташиний» Доманівського району. 

6. Дата видачі завдання   ________________. 
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Додаток В  

Приклад тезауруса базових термінів 

 

Геодезична мережа (geodetic network) – мережа закріплених точок земної 

поверхні, положення яких визначено в спільній для них системі геодезичних 

координат. 

Геодезичний хід (traverse) – геодезична побудова у вигляді ламаної лінії з 

виміряними її елементами. 

Заповідник (conservation area) – природоохоронний, науково-дослідна 

установа загальнодержавного значення, що створюються для збереження в 

природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони 

природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, підтримання 

природних спонтанних процесів і явищ, вивчення природних процесів і явищ, 

що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього 

природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки. 

Межа (охоронної зони) (boundary) – замкнута лінія навколо земельної 

ділянки, ділянки водного об’єкта з особливим режимом їх використання. 

Прилегла територія (adjacent territory) – територія, яка межує з об’єктом, 

що має особливий режим використання. 

Природоохоронна вимога (environmental requirement) – вимога відповідно 

до чинного природоохоронного законодавства щодо охорони природних 

ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на 

території. 
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Додаток Г  

Зразок змісту курсового проекту 

ЗМІСТ 

 

Вступ…………………………………………………………………………………... 

1 Загальні відомості про території з особливим режимом використання………… 

2 Короткий огляд літературних джерел…………………………………….............. 

3 Проектування встановлення меж території з особливим режимом 

використання………………………………………………………………………….. 

3.1 Порядок проектування…………………………………………………….. 

3.2 Підготовчі роботи для перенесення проекту в натуру (на 

місцевість)….................................................................................................................. 

Висновки……………………………………………………………………………… 

Список літератури……………………………………………………………………. 

Графічні додатки……………………………………………………………………... 

Аркуш 1 План території об’єкта проектування…………………………………….. 

Аркуш 2 План встановлення меж земельної ділянки……………………………… 
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Додаток Д 

Приклад оформлення плану території об’єкта проектування 
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Додаток Е 

Приклад оформлення плану встановлення меж земельної ділянки 
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Додаток Ж 

Критерії оцінювання знань студентів 

Відмінно  

90–100 «А» 

Отримує студент, який під час виконання курсового проекту 

правильно застосовує теоретичні знання з теми, демонструє 

вміння виконувати правильні розрахунки і складати правильні 

таблиці з посиланнями на них у тексті, формулює самостійні 

висновки, чітко дотримується календарного графіка виконання 

проекту із захистом в установлений термін, на захисті проекту 

дає обґрунтовані відповіді 

Добре  

82–89 «В» 

Виставляється за вчасне та якісне виконання курсового проекту 

за однієї-двох незначних помилок, що суттєво не впливають на 

результат, за незначні помилки у відповідях на питання комісії 

Добре  

74–81 «С» 

Виставляється за вчасно виконаний курсовий проект з 

дотриманням усіх вимог щодо проектування з двома-трьома 

незначними помилками у розрахунках, пояснювальній записці 

чи у графічній частині, якщо таблиці, рисунки наведені з 

незначними порушеннями вимог щодо графічного і табличного 

матеріалу або на них немає посилань у тексті роботи. 

Сформовані висновки містять не завжди лаконічний та 

грамотний виклад результатів проектування. Відповіді на 

питання комісії на захисті невпевнені 

Задовільно 

64–73 «Д» 

Виставляється, якщо в пояснювальній записці чи графічній 

частині виявлені помилки, є порушення вимог до оформлення 

курсового проекту, помилки у відповідях на основні питання з 

теми роботи. Є незначні відхилення від календарного графіка 

виконання проекту із захистом в термін, пізніший за встановлені 

строки 

Задовільно 

60–63 «Е» 

Виставляється, якщо в курсовому проекті виявлені суттєві 

помилки, невірно обґрунтовані висновки, порушені вимоги 

щодо оформлення проекту та за грубі помилки у відповідях на 
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запитання членів комісії. Є значні відхилення від календарного 

графіка виконання проекту із захистом в термін, пізніший за 

встановлені строки 

Незадовільно 

0–59 «FX/F» 

Доцільна в тих ситуаціях, коли курсовий проект доводить про 

незнання більшої частини матеріалу. При цьому допущені 

суттєві помилки в розрахунках, таблицях і викладенні змісту 

роботи, висновок або відсутній, або сформульований 

неправильно. Проект виконаний зі значними відхиленнями від 

календарного графіка, під час захисту студент демонструє 

незнання більшості матеріалу, не вміє робити висновки  
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Додаток К 

Вихідні дані щодо виконання курсового проекту 

№ 

варіанту 

Території природно-заповідного фонду щодо розроблення курсового 

проекту  

1 Ландшафтний заказник «Гурівський» в межах Долинського району 

Кіровоградської області 

2 Орнітологічний заказник «Шмалієвський» в межах Долинського 

району Кіровоградської області 

3 Ботанічний заказник «Блакитний льон» в межах Долинського району 

Кіровоградської області 

4 Ландшафтний заказник «Балка Лебедина» в межах 

Новгородківського району Кіровоградської області 

5 Ботанічний заказник «Білопіль» в межах Новгородківського району 

Кіровоградської області 

6 Ботанічний заказник «Квітуча балка» в межах Новгородківського 

району Кіровоградської області 

7 Ландшафтний заказник «Бандурівський» в межах Олександрійського 

району Кіровоградської області 

8 Ландшафтний заказник «Суховершок» в межах Олександрійського 

району Кіровоградської області 

9 Ботанічна пам`ятка природи «Ділянка насаджень сосни звичайноі» в 

межах Павлоградського району Дніпропетровської області 

10 Гідрологічний заказник «Озеро Довге» в межах Царичанського 

району Дніпропетровської області 

11 Гідрологічний заказник «Озеро Довге» в межах Царичанського 

району Дніпропетровської області 

12 Ботанічна пам`ятка природи « Сад» в межах Царичанського району 

Дніпропетровської області 
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Продовження додатку К 

13 Ландшафтний заказник «Івано-Межиріцький» в межах Юр’ївського 

району Дніпропетровської області 

14 Ентомологічний заказник «Шандрівський» в межах Юр’ївського 

району Дніпропетровської області 

15 Ландшафтний заказник «Голубівський» в межах Юр’ївського району 

Дніпропетровської області  
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Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Землеустрій територій з особливим режимом використання» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія, 

картографія та землеустрій» освітнього ступеня «Магістр»  

 

 

 

Укладач к. т. н., доц. І. М. Шелковська 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та 

кадастру В. В. Артамонов 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  




