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У пропонованій роботі подано зразки проектних рішень з курсового
проекту дисципліни «Землевпорядне проектування». Зразки представлені у
вигляді графічних матеріалів. На конкретних прикладах показано методику
організації території фермерських господарств.
Рекомендується викладачам та студентам вищих навчальних закладів І
та ІІ рівнів акредитації спеціальності Землевпорядкування.
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ВСТУП
Програмою дисципліни «Землевпорядне проектування і організація
землевпорядних робіт» передбачено курсове проектування. На курсове
землевпорядне проектування передбачається 72 години – з них 54 год.
Винесено на сітку аудиторних занять і входять у склад годин для
самостійного вивчення. Для проведення групових консультацій планується
18 годин занять за рахунок годин на вивчення дисципліни.
Курсовий проект – це один із видів самостійної, навчально-дослідної
роботи студентів з навчальних дисциплін, яка передбачає вирішення типових
форм комплексних завдань інженерно-технічного проекту.
Курсове

проектування

є

організаційна

форма

навчання,

яку

застосовують на заключному етапі вивчення навчальної дисципліни. Вона
дозволяє здійснювати

навчання, застосовуючи отримані знання під час

вирішення комплексних виробничо-технічних або інших задач, пов’язаних зі
сферою діяльності майбутніх фахівців.
Проектування
землеустрою.

Для

входить

до

забезпечення

найважливіших
ефективності

функцій

фахівця

проектування

з

важливо

володіти методологією передбачення можливих результатів і наслідків
проектних рішень, тобто прогнозування. Прийняття фахівцем проектних
рішень повинно базуватися на сучасних вимогах земельного права, методах
аналізу,

технічного,

технологічного

та

інформаційного

завдань

землевпорядного напрямку і обґрунтування ефективних стратегій. У
сукупності завдань землеустрою важливе місце займають ті з них, котрі
фахівець повинен уміти вирішувати кількісним методом під час курсового та
дипломного проектування.
Метою

курсового

проектування

із

дисциплін

«Землевпорядне

проектування і організація землевпорядних робіт» є формування у студентів
теоретичних

знань

і

набуття

практичних

навичок

з

організації

сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських
угідь у межах землеволодіння та землекористувань. Для ефективного ведення
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сільськогосподарського виробництва раціонального використання та охорони
земель, створення сприятливого екологічного середовища та покращення
природних ландшафтів.
У результаті проведення курсового проекту студенти повинні вміти:
а) розміщувати виробничі будівлі та споруди;
б) провести

організацію

землеволодінь

та

землекористувань

з

виділенням сівозміни виходячи з екологічних та економічних умов
формування

інженерної та соціальної інфраструктури;

в) визначати типи і види сівозмін з урахуванням спеціалізації с/г
виробництва;
г) складати схеми чергування с/г культур у сівозміні;
д) проектувати поля сівозмін;
е) розроблювати план переходу до прийнятої сівозміни;
є) переносити проект в натуру (на місцевість) запроектованих полів
сівозміни.
Метою даного посібника є допомога студентам оволодіти основними
вимогами проектування елементів організації території агроформувань,
заходами щодо збереження та покращення земель, підвищення родючості
ґрунту, введення в сільськогосподарське виробництво нових земель.
Робота є наочним посібником до самостійної роботи студентів під час
курсового проектування, вибору проектних рішень та оформлення проекту.
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