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Опис освітньої компоненти
Курсовий проект з дисципліни «Землеустрій та організація територій» – самостійне
дослідження, присвячене актуальним питанням геодезії та землеустрою, одна із найважливіших
форм навчально-дослідної роботи і підготовки майбутніх фахівців до практичної діяльності. Це один із
видів навчальної роботи, в якій студенти повною мірою виявляють і розвивають свої творчі здібності,
здатність до аналітичного мислення та практичного застосування здобутих знань, виконуючи обрану
тему для дослідження.
Мета розробки курсового проекту – закріплення і поглиблення теоретичних знань, здобутих
при вивченні курсу, освоєння методів виконання широкого кола землевпорядних робіт і оформлення
відповідної технічної документації, формування вміння застосовувати знання у практичному
вирішенні питань кадастрової реєстрації.
Курсовий проект кожний студент виконує самостійно на конкретному (індивідуальному) об’єкті.
У процесі розробки курсового проекту студент має здійснити аналіз об’єкту, застосовуючи
набуті знання нормативно-правової бази, виконати процедуру оформлення права власності
(користування) земельної ділянки, підготувати правовстановлюючі документи на земельну ділянку,
виконати розрахунок грошової оцінки земельної ділянки та скласти електронний документ.
Виконання курсового проекту має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни
«Землеустрій та організація територій», спонукає ґрунтовно вивчати законодавчі акти з питань
землеустрою, земельного кадастру, грошової оцінки, а також спеціальні наукові видання.
У процесі виконання курсового проекту студент має розвинути навички користування
спеціальною літературою, самостійно її аналізувати й узагальнювати, показати вміння вирішувати
завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань землеустрою.
Структура курсу
1.
2.
3.
4.
5.

Вибір теми проекту.
Формування плану курсового проекту та його узгодження з науковим керівником.
Вибір об’єкта дослідження та його узгодження з науковим керівником.
Визначення мети, завдань, предмету, об’єкту, методів дослідження.
Підбір та опрацювання практичних матеріалів, фактологічних та графічних даних.
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6.
7.
8.
9.

Виконання проекту.
Оформлення курсового проекту та його перевірка на плагіат.
Подання виконаного проекту на кафедру.
Публічний захист курсового проекту.
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Оцінювання
Система оцінювання та вимоги.
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Проекти, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (не вище 70 балів). Повторний захист курсових
проектів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі курсові проекти перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%.
Остаточна оцінка за курсовий проект розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Виконання проекту (письмово)

50

Захист проекту (усно)

50

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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