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Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і 

розповсюджений без дозволу Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління. 

 



ВСТУП 
 

Засоби діагностики якості вищої освіти (ОПП) є нормативним 
документом Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління, в якому встановлюються вимоги до стандартизованих методик, 

призначених для кількісного і якісного оцінювання ступеня досягнення 
студентами, мети (змісту) вищої освіти. 

Цей стандарт є складовою стандарту вищої освіти Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та управління  і використовується під час 

атестації випускників вищих навчальних закладів, яка проводиться з метою 
визначення відповідності показників якості вищої освіти встановленим 

стандартами вищої освіти. 
Стандарт використовується під час: 

 визначення рівня кваліфікації випускників Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління; 

 визначення рівня освітньої підготовки випускників Державної 
екологічної академії післядипломної освіти та управління; 

 державної акредитації Державної екологічної академії післядипломної 
освіти та управління; 

 атестації науково-педагогічних кадрів; 
 визначення ефективності методик підготовки та навчання; 

 сертифікації фахівців; 
 професійної орієнтації та професійному відборі. 
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1. Галузь використання 

 
Цей стандарт поширюється на Державну екологічну академію 

післядипломної освіти та управління та її відокремлені структурні підрозділи, де 
готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  

     ______________магістр___________,  
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

галузі знань                          19 «Архітектура та будівництво», 
(шифр і назва галузі знань) 

освітнього рівня                     ______магістр,_____ 
          (назва освітнього рівня) 

кваліфікація                          науковий співробітник, 
(код і назва кваліфікації) 

з узагальненим об’єктом діяльності   ____________магістр________ 
(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр) 

з нормативним терміном навчання (заочна форма)     __________2,5___________. 
                (років, місяців) 

 
 



 

 

 
Цей стандарт встановлює: 

 інформаційну базу, на підставі якої формуються засоби об’єктивного 
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

перепідготовки фахівця у вигляді системи навчальних елементів, з яких 
складаються відповідні змістовні модулі, що наведені у освітньо-

професійній програмі перепідготовки фахівця; 

 технологію конструювання тестових завдань стандартизованих форм; 

 технологію конструювання тесту об’єктивного контролю рівня 

освітньо-професійної підготовки фахівців; 

 технологію використання тестів об’єктивного контролю рівня освітньо-

професійної підготовки фахівців. 

Стандарт є обов’язковим для Державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління та її відокремлених структурних 
підрозділів, що готують фахівців даного профілю. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 
випускників Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління та її відокремлених структурних підрозділів. 
 

2. Визначення 
 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що 
подані у ГСВОУ-10 „Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика", 
У цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення: 

Змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднані за 
ознакою відповідності певному навчальному об'єкту. 

Контроль якості вищої освіти – система заходів, які здійснює третя 
сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника 
вищого навчального закладу, та їх порівняння з встановленими вимогами і 

визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. 
Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) – педагогічно 

адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи 
тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із 

визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної 
сукупності умінь і навичок. 

Навчальний елемент (дидактична одиниця) – мінімальна доза навчальної 
інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта. 

Навчальний об’єкт – навчальна інформація певного обсягу, що має 
самостійну логічну структуру та зміст і дає можливість оперувати цією 

інформацією у процесі діяльності мислення. 
Показник якості вищої освіти – кількісна характеристика якості 

особистості випускника вищого навчального закладу, що розглядається 

стосовно певних умов його навчання та сфери майбутньої соціальної 
діяльності. 



 

 

Рівень якості вищої освіти – відносна характеристика якості вищої освіти 
грунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі 

діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, із 
критеріально-орієнтованим еталоном, що репрезентується стандартом вищої 
освіти. 

Сертифікація фахівця – процедура визначення відповідності професійно 
важливих властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам що надані у 

нормативних документах, в яких відображені вимога до його кваліфікації. 
Тест – стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для 

встановлення кількісних і якісних індивідуально психологічних відмінностей. 
Якість вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що 

відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну 
спрямованість й обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні, так і 

матеріальні потреби суспільства. Якість вищої освіти випускників навчального 
закладу також відображає придатність: 

- задовольняти відповідно до соціальних норм суспільні вимоги до 
виконання майбутніх соціально-професійних ролей;  

- відповідати за свої соціально важливі рішення;  
- задовольняти намагання до соціального статусу та престижу. 
Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи вищої 

освіти  та її складових, яка  визначає її здатність задовольняти встановлені й 
передбачені потреби окремої особи або (та) суспільства. 

Якість особистості випускника вищого навчального закладу – цілісна 
сукупність характеристик особистості, що визначає зміст соціально значущих і 

професійно важливих властивостей особи, яка закінчує виший навчальний 
заклад і проявляється у вигляді рівня сформованості системи компетенцій. 
 

3. Нормативні посилання 

 
У цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти 

України: 

- ДК 003-95 Державний класифікатор професій; 
- ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності; 

- ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей,  за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; 
- ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо - 

кваліфікаційними рівнями; 
- ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти; 

- ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти; 
- ДСВО 05-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; 

- ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра; 
- ДСВО 07.1-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; 

- ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. 
4. Позначення і скорочення 



 

 

 
 

Для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв: 
а) видів типових задач діяльності: 
ПФ - професійна, 

СВ - соціально-виробнича, 
СП - соціально-побутова; 

б) класів задач діяльності: 
С-стереотипна,  

Д - діагностична,  
Е - евристична; 

в) видів уміння: 
ГТП - предметно-практичне уміння,  

ПР - предметно-розумове,  
ЗП - знаково-практичне,  

ЗР - знаково-розумове; 
г) рівнів сформованості даного уміння: 

О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації 
щодо неї, 

Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль 

без допомоги матеріальних носіїв інформації, 
Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички; 

д) здатностей: 
З - здатність. 

 
5. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо 

вирішення типових задач діяльності 
 

У відповідності до посад, що може займати випускник вищого 
навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій 

(здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач 
діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї 
типової задачі діяльності. 

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен 
володіти випускник вищого навчального закладу надані у додатку А. 

Примітка. У таблиці додатку А у графі 3 і графі 5 наведені шифри 
типових задач діяльності і умінь, за структурами: 

а) шифр типової задачі діяльності  
  
XХ. X. XX 

номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції 

клас типової задачі діяльності 



 

 

вид типової задачі діяльності 

б) шифр уміння 
XХ. X. XX. XХ. X. XX 

номер уміння, наскрізний для даної виробничої функції 

рівень сформованості уміння 

вид уміння 

шифр типової задачі діяльності 

 

 
6. Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності, 

уміння, що є відображенням цих здатностей 
 
Загальні вимоги до властивостей та якостей випускника вищого 

навчального закладу як соціальної особистості подаються у вигляді переліку 
здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи 

вмінь, що є відображенням наявності цих здатностей.  
Вищі навчальні заклади повинні сформувати випускників як соціальних 

особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної 
діяльності, через вироблення умінь, визначених у таблиці додатку Б. 

Примітка. У таблиці додатку Б у графі 2 і графі 4 шифри здатностей і 
умінь наведені за структурами: 

  

а) шифр здатності 
3. XX 

номер здатності 

здатність 

 

б) шифр уміння 
3. XX. XX. X. XX 

номер уміння, наскрізний для даної здатності 

рівень сформованості уміння 

вид уміння 

шифр здатності 



 

 

 

7. Вимоги до професійного відбору 
 

Відбір бакалаврів та спеціалістів для навчання за освітньо-
кваліфікаційнім рівнем "Магістр", освітнього рівня "Повна вища освіта" 

провадиться згідно із загальними правилами прийому до вищих навчальних 
закладів, які затверджуються міністром освіти України. 

Мінімальні вимоги до знань, умінь та навичок бакалаврів, необхідних для 
початку навчання за освітньо-кваліфікаційнім рівнем "Магістр" відповідають 

затвердженим програмам дисциплін з підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційнім рівнем "Бакалавр".  Якість засвоєння матеріалу таких програм і 

рівень підготовленості бакалаврів визначається в процесі процедур 
конкурсного відбору (іспити, співбесіди, конкурс документів про освіту) згідно 

з правилами прийому. 
Психологічні властивості та якості особи (бакалавра) не повинні бути 

протипоказані для професійної діяльності яка обирається. Особа повинна мати 
активну життєву позицію і дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки. 

 

8. Вимоги до державної атестації випускників за освітньо-
кваліфікаційним рівнем “магістр” 

 
Державна атестація випускників - спеціалістів проводиться Державними 

екзаменаційними комісіями навчальних закладів з відповідної спеціальності на 
основі аналізу успішності навчання, оцінки якості вирішення випускниками 

задач діяльності, передбачених даною освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою. Нормативна форма державної атестації – Магістерська 

робота (МР). 
До захисту магістерської роботи допускаються випускники, які повністю 

виконали навчальний план. 
Рішенням Державної екзаменаційної комісії випускникам, які найбільш 

відзначились у вирішенні задач діяльності, передбачених даним стандартом, 

може бути виданий документ (посвідчення) про закінчення навчального 
закладу «З ВІДЗНАКОЮ». 

Склад Державних екзаменаційних комісій визначається міністром освіти 
України або за його дорученням для окремих державних вищих навчальних 

закладів їх ректорами. 
 

9. Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки 
спеціалістів 

 
Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, а також за 
якість їх атестації  несе ректор Державної екологічної академії післядипломної 

освіти та управління. 



 

 

Додаток А 
Таблиця - Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти магістр за спеціальністю 

193 «Геодезія та землеустрій» із спеціалізації «науковий співробітник із землеустрою та адміністрування 
землекористування»  

Зміст 

виробничої 
функції 

Назва типової 
задачі діяльності 

Шифр 

типової 
задачі 

діяльності 

Зміст уміння Шифр уміння 

Проектування 

землекористуван
ня на землях 

різних категорій 
та прав власності 

 

Розробка проектів 

територіального 
землеустрою 

 

ПФЕ.01 

 

1) здійснювати дослідження еколого-економічного 

стану та екологічної стабільності 
землекористування; 

2) здійснювати по варіантне проектування 
впорядкування землеволодінь та землекористувань 

3 здійснювати оцінку проектних рішень та 
розроблення документації із землеустрою в цілому, 

процесу її погодження та затвердження;  
4 здійснювати землевпорядну експертизу 

документації із землеустрою. підготовлювати 
висновки та рішення щодо її якості та відповідності 
законодавству і стандартам 

ПФ.Е.01 ПР та ЗР О 

та Р.01 
ПФ.Е.01 ПР та ЗР 0 

та Р.02 
ПФ.Е.01 ПР та ЗР О 

та Р.ОЗ 
ПФ.Е.01 ЗР.0.04 

 
 

Розробка проектів 
внутрігосподарсь-

кого та зокре-
мленного 

землеустрою 
 

ПФ.С.02 
 

1) здійснювати дослідження еколого-економічного 
стану та екологічної стабільності 

землекористування; 
2) здійснювати по варіантне проектування 

внутрішньої організації території землекористувань 
3 здійснювати оцінку проектних рішень та 

розроблення документації із землеустрою в цілому, 
процесу її погодження та затвердження;  

4) здійснювати землевпорядну експертизу 

ПФ.С.02, ЗП та 
ЗРО.0.05 

ПФ.Е.01  та  
ПФ.С.02 ЗП та 

ЗР.02 
 



 

 

Зміст 

виробничої 
функції 

Назва типової 

задачі діяльності 

Шифр 
типової 

задачі 
діяльності 

Зміст уміння Шифр уміння 

документації із землеустрою. підготовлювати 

висновки та рішення щодо її якості та відповідності 
законодавству і стандартам 

Технологічне 
проектування 

використання та 
охорони земель 

 

Формувати та 
встановлювати 

природоохоронні 
та технологічні 

обмеження у 
використанні 

земель 
 

ПФ.Е .03 
ПФ.С.ОЗ 

 

1) здійснювати формування та встановлення 
природоохоронних і технологічних обмежень у 

використанні земель 
 

2) здійснювати оцінку проектних рішень; 

ПФ.ЕОЗ та 
ПФ.С.ОЗ, ПР.0.07 та 

ЗР.0.07 ' 
 

 
 

Розробка 
технічної 

документації 
 

ПФ.С.04 
 

1) здійснення розроблення технічної документації із 
землеустрою 

ПФ.С.04 ЗП.0.09 та 
ЗР.0.09 

ПФ.Е.ОЗ, ПФ.С.ОЗ  
та  ПФ.С.04; 
ЗП.О.10  та  ЗР.0.10 

Управління 
земельними 

ресурсами та 
землекористуван

ням, 
адміністрування 

сталого 
землекористуван

ня 

Управління на 
різних ієрархічних 

рівнях 
 

ПФ та СВ. 
С.Д та Е. 05 

 

3 урахуванням загальних фінансово-економічних та 
соціальних чинників та конкретних умов: 1) 

користуватись  апаратом управління земельними 
ресурсами та землекористування в сучасних 

умовах; 2) знати і застосовувати на практиці чинне 
земельне, природоохоронне, аграрне, містобудівне, 

цивільне законодавство; 3) знати і застосовувати на 
практиці знання із землеустрою, економіки, екології 

та інших наукових дисциплін. 

ПФ та СВ. С.Д та 
Е.05 ПР та ПП.О 

Р.11 
ПФ та СВ. С.Д та 

Е.05. ПР.О та Р.12 
ПФ  та  СВ. С.Д та 

Е.05. ПП та ПР.0.13 



 

 

Зміст 

виробничої 
функції 

Назва типової 

задачі діяльності 

Шифр 
типової 

задачі 
діяльності 

Зміст уміння Шифр уміння 

 

Організація 
інспектування 

використання та 
охорони земель  

 

Забезпечення 
використання 

засобів і методів 
інспекційної 

діяльності 

ПФ та СВ. 
С.06 

Володіючи знанням законодавчої бази в галузі 
використання та охорони земель, вміти: 

визначати права та обов’язки інспектора; 
аналізувати законодавчі документи України з 

використання та охорони земель;  
визначати дисциплінарну, адміністративну та 

кримінальну 

ПФ та СВ. С.Об. ПП 
та ЗП.0.14 

 

Кадастровий 

облік, оцінка та 
моніторинг 

земель  
 

Визначення 

властиво-стей, 
параметрів та ха-

рактеристик 
об’єктів 

землеустрою та 
інспектування. 
Адміністрування 

баз 
землевпорядних 

та кадастрових 
даних в ГІС 

ПФ. С.Д та 

Е.07 
 

Використовуючи комп’ютерну техніку та 

спеціальне програмне забезпечення, вміти:  
1) володіти прийомами роботи з базовим набором 

команд промислових ГІС та СКБД;  
2) використовувати стандартну мову формування 

запитів до баз кадастрових даних ;  
3) володіти прийомами роботи з базовим набором 
команд 

ПФ.С.Д та Е.07 ПР 

та ЗР.0.14 
ПФ.С.Д та Е.07 ЗП  

та ЗР.0.15 
 

Організація 
використання та 

охорони земель  

Розробка заходів з 
удосконалення 

використання та 
охорони земель 

Здійснення 

ПФ. Д.08 
 

 
 

 

Володіючи знанням із землеустрою, 
законодавчої бази та наукових публікацій в галузі 

використання та охорони земель, вміти: 
1) здійснювати дослідження еколого-економічного 

стану організації використання та охорони земель; 

ПФ. Д.08. ПР.О.01 
 

 
 

 



 

 

Зміст 

виробничої 
функції 

Назва типової 

задачі діяльності 

Шифр 
типової 

задачі 
діяльності 

Зміст уміння Шифр уміння 

контролю за 

дотриманням 
законодавства 

щодо 
використання та 

охорони земель 

ПФ.С.09 

 

 

2) аналізувати документацію із землеустрою щодо 
організації раціонального використання та охорони 

земель; 
3) орієнтуватись у вітчизняних і зарубіжних 

публікаціях стосовно організації раціонального 
використання та охорони земель; 

3) використовувати нормативи, стандарти, норми і 
правила, документацію із землеустрою при 

здійсненні контролю; 
4) аналізувати заходи з організації раціонального 

використання та охорони земель . 

ПФ. С.09. ПР.О.01 

 
 

 

 Оцінювання 

негативних 
процесів та їх 
впливу на стан 

земель. 
 

ПФ. Д.10 

 
ПФ. Е.11 

Використовуючи методики відповідних робіт, 

вміти: 
1) проводити спеціальні дослідження , спостере-
ження, обслідування для виявлення будь-яких змін 

спрямованого характеру, які впливають на зміну 
якості та вартості землі; 

2) проводити спостереження за негативними 
геодинамічними процесами та прогнозувати їх 

розвиток з часом; 
3) обробляти та аналізувати результати 

дистанційного зондування про ступінь негативних 
процесів та їх впливу на стан земель 

ПФ. Д.10. . ПР.О.01 

 
 
ПФ. Е.11. . ПР.О.01 

 



 

 

Додаток Б 

Таблиця - Здатності випускника Державної екологічної академії післядипломного освіти та управління 

вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та система умінь, що їх відображає 

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної 

діяльності 

Шифр 

здатності 
Зміст уміння 

Шифр 

уміння 
Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення 

світової цивілізації з уважним відношенням до різних культур, релігій, 

прав народів і людини, ідеї збереження миру.  

3.01 Вміти користуватись першовито-

ками наукових та культурних 

досягнень світової цивілізації 

3.01.ПП.Р.01 

Здатність критично оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, 

культурні та інші події і явища на підставі відповідного обсягу знань 

3.02  Вміти аналізувати, критично 

оцінювати і прогнозувати 

політичні, економічні, культурні та 

інші події та явища сучасного 

суспільства  

3.02.ПП.Н.01 

Здатність володіння державною та, якнайменш, однією з іноземних 

мов на рівні професійного і побутового спілкування 

3.03 Вміти спілкуватися державною 

мовою та опрацьовувати 

документи.  

3.03.ПП.Н.01 

Вміти спілкуватися на побутовому 

рівні хоча б однією іноземною 

мовою  

3.03.ПП.0.02  

Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та 

різноманітних інновацій.  

3.04  Вміти засвоювати нові знання, 

прогресивні технології та 

різноманітні інновації  

3.04.ПП.Р.01 

Здатність розуміти наслідки впливу діяльності організацій, 

підприємств тощо на зовнішнє середовище 

3.05 Вміти зменшувати негативний 

вплив діяльності організацій, 

підприємств тощо на зовнішнє 

середовище  

3.05.ПП.Р.01  

Здатність розуміти зовнішню та внутрішню політику держави, її 

історію і специфіку розвитку 

3.06 Вміти захищати інтереси держави 

й українського суспільства 

3.06.ПП.Р.01 

Здатність розуміти та виконувати норми законодавства і вміти 

захищати свої права 

3.07 Вміти захищати свої громадянські 

права та інтереси, спираючись на 

Конституцію України, Правовий 

3.07.ПП.Р.01 



 

 

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної 

діяльності 

Шифр 

здатності 
Зміст уміння 

Шифр 

уміння 
Кодекс України, її закони 

Здатність до ефективних комунікаційних взаємодій, в тому числі, 

засобами інформаційних технологій 

3.08 Вміти ефективно взаємодіяти на 

професійному та соціальному рівні 

з використанням інформаційних 

технологій. 

3.08.ПП.Р.01 

Здатність розуміти суть економічних відносин 3.09 Вміти враховувати в процесі 

комунікацій економічні відносини 

3.09.ПП.Р.01 

Здатність володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і 

вибору стратегій діяльності з урахуванням загальнолюдських 

цінностей, особистісних, суспільних, державних та виробничих 

інтересів. 

3.10 Вміти володіти сучасною 

методологією обґрунтування 

рішень і вибору стратегії 

діяльності на базі соціальних та 

виробничих інтересів 

3.10.ПП.Р.01 

Здатність дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі в 

міжособистісних відносинах та суспільстві 

3.11 Вміти користуватися 

загальноприйнятими нормами 

поведінки і моралі в 

міжособистісних відносинах та 
суспільстві. 

3.11.ПП.Р.01 

Здатність створювати соціально-економічні відносини між членами 

трудового колективу на правовій основі і демократичних принципах 

3.12 Вміти створювати соціально-

економічні відносини між членами 

трудового колективу на правовій 

основі і демократичних принципах 

3.12.ПП.Р.01 

Здатність адаптувати діяльність організації до вимог і умов споживача 3.13 Вміти оцінювати й аналізувати 

вимоги й умови споживача 

3.13.ПР.Р.01 

Здатність вести і пропагувати здоровий засіб життя, володіти навиками 

до фізичного самовдосконалення 

3.14 Вміти організовувати здоровий 

засіб життя, фізичне 

самовдосконалення, підтримку і 

захист власного здоров'я 

3.14.3П.Р.01 

 

 



 

 

Виконання магістерської роботи 
 

Фахівець за чинним освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» із спеціалізації «науковий 

співробітник із землеустрою та адміністрування землекористування» повинен 

мати теоретичну та практичну підготовку. 

Виконання магістерських робіт є заключним етапом навчання студентів і 

має за мету систематизувати знання, розширити і закріпити професійні 

уміння та навички до вирішення завдань, максимально наближених до 

виробництва. 

Виконуючи магістерську роботу студент поглиблює знання з 

фундаментальних та фахових дисциплін, оволодіває навичками  

співставлення результатів своїх досліджень із літературними даними, аналізу, 

узагальнення і літературного оформлення одержаних результатів з теми 

проектування, користування передовими комп’ютерними технологіями, які 

необхідні для майбутньої професійної діяльності випускника.  

Необхідною умовою до магістерської роботи є наявність матеріалів, 

зібраних студентом під час виробничої практики або за місцем роботи в 

проектних установах із землеустрою, організаціях Державного земельного 

кадастру, органах виконавчої влади із земельних ресурсів та місцевого 

самоврядування. 

До магістерської роботи студент допускається після повного завершення 

теоретичного курсу навчання згідно з навчальним планом. 

Методичні вказівки до магістерських робіт розроблені відповідно до 

вимог варіативної частини ОКХ та ОПП по спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій». 

Окремі розділи методичних вказівок розкривають особливості 

оформлення магістерських робіт за змістом та обсягами, складання списку 

використаних літературних джерел. 

 

 



 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Найбільш розповсюдженою формою контролю знань та атестації в 

вищому навчальному закладі є виконання дипломних проектів та публічний 

їх захист на засіданні Державної атестаційної комісії (ДАК). 

Успішний захист магістерської роботи є підставою для присвоєння 

випускникові освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер землевпорядник» із 

врученням йому диплома державного зразка (звичайного чи з відзнакою). 

1.1 Основні поняття і терміни 

Магістерська робота передбачає проведення аналізу та теоретичної 

розробки (моделювання та дослідження процесів і об’єктів) актуальних 

питань, проблем у відповідній галузі знань. Для інженерних напрямів 

підготовки магістерська робота повинна мати характер прикладного 

наукового дослідження об’єкта діяльності. 

Проект (від лат. Projectus – скидати уперед) – сукупність 

документальних матеріалів для реалізації задуманого об’єкта. Проект 

землеустрою включає схеми, розрахунки, креслення, макети, моделі і 

обґрунтування прийнятих рішень, які дають змогу заздалегідь передбачити 

правові, економічні, екологічні, технічні та технологічні якості 

проектованого об’єкта. 

Проектування – розроблення (створення) проекту – прототипу, 

прообразу передбачуваного або можливого об’єкту  (стану).  

Процес розроблення магістерської роботи (проектування) полягає в 

аналізі ситуації (збиранні і уточненні), синтезі (пошуку) та оцінюванні 

рішень. Проектування – багатоступеневий (багатостадійний) процес із 

послідовною деталізацією проектних рішень. Первинний опис об’єкту 

проектування (завдання на проектування) є неповним (умовним, приблизним, 

несистематизованим), а кінцевий опис об’єкта (результат проектування), як 

правило, характеризується визначеністю, однозначністю, 

систематизованістю, ефективністю. 



 

 

Об’єктом проектування в магістерських роботах є природні, природно-

технічні, технологічні, соціально-економічні, екологічні системи. Приклад 

об’єкта: земля, ґрунт, вода, споруди, ландшафт, територія землекористування 

сільськогосподарського або іншого підприємства, населеного пункту, 

сільської ради, адміністративного району, області тощо. 

Мета проектування – це запланований результат. Результат має бути 

конструктивним, тобто спрямованим на розроблення проектного рішення 

ліпшого, ніж було раніше, показниками якості  або процесу її досягнення.  

1.2 Основні етапи розроблення магістерської роботи 

Підготовка магістерської роботи здійснюється в кілька етапів. Основні з 

них такі:  

 вибір теми і схвалення її на кафедрі; 

 складання і виконання календарного плану роботи над нею; 

 вивчення літератури і розробка плану магістерської роботи; 

 виконання магістерської роботи згідно з календарним планом; 

 ознайомлення наукового керівника з текстом магістерської роботи 

і врахування його зауважень; 

 захист магістерської роботи перед державною комісією за 

графіком роботи ДАК. 

Магістерська робота виконується на основі фактичного матеріалу, 

зібраного випускниками на підприємствах різних форм власності, 

територіальних управліннях (відділах) спеціально уповноваженого органу 

виконавчої влади з питань земельних ресурсів України, екологічній інспекції , 

місцевих радах протягом визначеного періоду навчання. Це дає змогу: 

 систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосовувати їх 

для вирішення практичних завдань; 

 виявляти здібності студента щодо підбору, систематизації та аналізу 

інформації та предмета дипломного проектування; 



 

 

 поглиблювати навички аналізу еколого-економічних та соціальних 

показників, закріпити володіння системним підходом, інструментарієм 

та прийомами обґрунтування управлінських рішень; 

 розвивати вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні 

підходи та концепції, аргументувати власну точку зору з проблеми, що 

висвітлюється; 

 вміти застосовувати екологічне та земельне законодавство; 

 знати і дотримуватися стандарту, як при написанні розрахунково -

пояснювальної записки, так і при оформленні графічних матеріалів; 

 сформувати навички розробки конкретних висновків та пропозицій.  

Загальними вимогами до дипломного проекту є: 

 чіткість побудови роботи; 

 структурно-логічна послідовність викладення розділів чи підрозділів; 

 чіткість формулювань, що виключає можливість суб’єктивного і 

неоднозначного тлумачення; 

 переконливість аргументації та обґрунтованість висновків і пропозицій. 

Магістерська робота виконується студентом  під керівництвом 

викладача кафедри екології та економіки землекористування. Керівник 

магістерської роботи: 

 видає завдання на проектування; 

 допомагає в розробці календарного плану виконання магістерської 

роботи; 

 рекомендує літературу, довідкові та інструктивні матеріали; 

 надає студенту методичні рекомендації кафедри щодо виконання 

роботи; 

 надає студенту згідно із затвердженим на кафедрі графіком 

консультативну допомогу у виконанні роботи; 

 періодично перевіряє виконання календарного плану та правильність 

розрахунків виконання студентом окремих етапів роботи; 

 читає і редагує висновки; 



 

 

 читає роботу в останньому, але не переплетеному варіанті, звертаючи 

увагу автора на недоліки в її змісті та оформленні, які ще доцільно і 

можливо усунути до попереднього захисту на кафедрі; 

 консультує студента щодо змісту його доповіді під час захисту 

роботи; 

 висловлює поради з процедури виступу на засіданні ДАК (зовнішній 

вигляд, манера поведінки, жести, відповіді на запитання, заключне 

слово тощо); 

 бере участь у засіданні кафедри під час попереднього захисту роботи, 

керівником якої він є; 

 висловлює останні зауваження і побажання після розгляду роботи на 

кафедрі; 

 перевіряє виконану роботу. 

Періодичність звітування студента про хід виконання магістерської 

роботи має бути не рідше одного разу на тиждень для випускників очної 

форми та одного разу на два тижні – для заочної форми навчання. 

Робота над магістерською роботою повинна бути завершена за 14 днів до  

початку роботи Державної атестаційної комісії та надана на перевірку 

керівнику.  

Завершена магістерська робота проходить рецензування спеціалістами з 

виробництва та наукових установ, що мають відповідну кваліфікацію і стаж 

роботи за фахом не менше 3 років. 

До захисту допускаються магістерські роботи, що оформлені згідно з 

методичними вказівками, підписані студентом, керівником і консультантами, 

пройшли нормоконтроль та попереднє слухання. Після оцінювання ступеня 

готовності магістерської роботи завідувач кафедри допускає студентів до 

захисту та робить відповідний запис на титульному аркуші. 

У випадку, коли студент не виконав план і завдання кваліфікаційної 

роботи, постійно порушував графік звітування про хід виконання, за 

поданням керівника роботи на засіданні кафедри розглядають питання про 



 

 

неможливість допуску такої роботи до захисту перед ДАК. Протокол 

засідання кафедри подають у інститут, який виносить прийняте рішення на 

затвердження вченою радою інституту. Не допуск до захисту є підставою для 

відрахування з академії.  

Магістерська робота є самостійною роботою. Студент несе повну 

відповідальність за її якість, повноту виконання та своєчасність завершення 

роботи.  

2. ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

Тематика виконання магістерської роботи пропонується кафедрою до 

початку виробничої практики. Вона має бути актуальною, відповідати 

сучасному стану і перспективам розвитку науки і практики землеустрою і 

земельних відносин, Земельному кодексу України, Законам України «Про 

землеустрій», «Про оцінку земель», «Про охорону земель» «Про державний 

контроль за використанням і охороною земель» та іншим законодавчим 

документам, що пов’язані з раціональним використанням і охороною земель 

в умовах нових земельних відносин і переходу до сталого 

землекористування.  

У процесі проходження практики тема роботи може бути уточнена, або 

ж студент може запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її 

розробки. 

Вихідними документами для магістерської роботи є планово-

картографічні, вишукувальні і обстежувальні матеріали, відомості про  стан 

використання земель, показники господарської діяльності 

сільськогосподарських та інших підприємств на час складання проекту і на 

перспективу та інші, які студент отримує у період їх збору .  

У залежності від завдання і змісту магістерської роботи його тематика 

може торкатися різних рівнів здійснення землеустрою: регіонального, 

локального, зокремленого (робочі проекти). 

Орієнтовна тематика магістерських робіт: 

1. Схеми землеустрою адміністративно-територіальних утворень.  



 

 

2. Техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель 

окремих частин територій адміністративно-територіальних утворень. 

3. Проекти землеустрою щодо встановлення або зміни меж 

адміністративно-територіальних утворень. 

4. Проекти землеустрою щодо організації територій природно-заповідного 

призначення. 

5. Проекти землеустрою щодо організації територій рекреаційного 

призначення. 

6. Проекти землеустрою щодо організації територій оздоровчого 

призначення 

7. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під розробку 

корисних копалин. 

8. Проекти землеустрою щодо створення нових або впорядкування 

існуючих землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських 

підприємств. 

9. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін  та впорядкування угідь. 

10. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів. 

11. Плани земельно-господарського устрою територій населених пунктів. 

12. Плани зонування земель за їх категоріями та типами землекористування 

території ради або їх груп. 

13. Проекти землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та 

землекористувань для ведення садівництва громадян. 

14. Проекти землеустрою щодо внутрігосподарської організації території 

землекористування сільськогосподарських підприємств. 

15. Проекти землеустрою щодо внутрігосподарської організації території 

землекористування фермерських господарств. 

16. Плани формування територіальних обмежень у використанні земель.  

17. Проекти землеустрою щодо організації території сільськогосподарських 

підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. 



 

 

18. Проекти землеустрою щодо формування прибудинкових територій 

окремих багатоповерхових житлових будинків. 

19. Проекти організації управління земельними ресурсами та 

землекористуванням на території сільської (селищної, міської) ради.  

20. Проекти організації управління землекористуванням національних 

природних парків. 

Приклади змісту магістерської роботи наведені у додатку А. 

Магістерська робота передбачає: 

- аналіз та оцінку існуючого стану використання земель; 

- розробку та обґрунтування проектних пропозицій з теми; 

- оцінку економічної, екологічної та соціальної ефективності проектних 

рішень; 

- розробку узагальненого плану здійснення проекту по чергах (на 5 

років та на більший період)  

- розробку робочих проектів для окремих заходів у разі необхідності, 

тощо.  

Матеріали магістерської роботи розміщуються в такій послідовності: 

- титульний аркуш (додаток Б); 

- завдання на  магістерську роботу (додаток В); 

- календарний план (додаток Г); 

- відомість магістерської роботи (додаток Д); 

- реферат (додаток Е);  

- зміст (додаток Ж);    

- пояснювальна записка:   

 вступ; 

 основна частина в розрізі розділів; 

 висновки та пропозиції; 

 список використаних джерел (додаток З); 

 додатки; 

- графічні матеріали.  



 

 

Загальний обсяг пояснювальної записки повинен містити 60-70 сторінок 

комп’ютерного тексту. Магістерська робота оформлюється згідно із 

«Стандартом підприємства».  

 

3.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Відповідальність за організацію виконання магістерської роботи несуть 

кафедра та керівники. 

3.1. Розробка завдання на магістерську роботу 

Завдання на магістерську роботу розробляє та видає студенту керівник 

роботи за формою, наведеною в додатку В. Воно регламентує основні 

моменти розробки магістерської роботи: 

- остаточно сформульовану тему, затверджену наказом ректора; 

- перелік вихідних матеріалів; 

- назви розділів, які формують зміст пояснювальної записки; 

- перелік і масштаб графічних матеріалів; 

- прізвища консультантів з окремих питань проекту; 

- термін подання закінченої магістерської роботи на кафедру.  

Завдання підписується керівником, студентом і затверджується 

завідувачем кафедри.  

3.2. Календарний план  

Студент на основі затвердженого завдання складає календарний план  

магістерської роботи, додаток Г.  

3.3. Відомість магістерської роботи 

Для магістерських робіт відповідно до ГОСТ 2.120-73 складається 

відомість роботи. У відомості вказується найменування текстових і 

графічних документів, їх формат і кількість. 

Зразок відомості роботи наведено у додатку Д. 

3.4. Реферат 

Основна мета реферату – подання в стислому вигляді найточнішої й 

достатньо повної інформації про суть магістерської роботи. Викладення в 



 

 

тексті завдання та змісту магістерської роботи повинне бути чітким і 

коротким, без повторення назв розділів і підрозділів. 

При написанні реферату використовується загальноприйнята 

термінологія. Обсяг реферату магістерської роботи повинен складати 0,75 

сторінки тексту.  

Згідно зі стандартом реферат повинен містити такі відомості: 

- УДК; 

- тему, прізвище дипломника; 

- обсяг магістерської роботи (кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, 

додатків, використання літературних джерел, аркушів графічної частини 

тощо); 

- методи проведення роботи, характеристику об'єкта та його оцінку; 

- конкретні результати роботи, економічну ефективність, пропозиції 

щодо нової організації об’єкта; 

- ключові слова. 

Зразок написання реферату наведено у додатку. 

3.5. Пояснювальна записка  
 

Пояснювальна записка повинна мати відповідну структуру. 
Вступ. Формулюється суть даної теми, її значення та актуальність,  

подається коротка характеристика складових частин магістерської роботи.  
Основна частина. Складається з таких розділів: теоретичний розділ, 

нормативно-правове забезпечення проектування, земельно-кадастрова 
інформація, характеристика об’єкта, топографо-геодезична забезпеченість 
району робіт,  проектна частина, еколого-економічне обґрунтування заходів 

або їх вартість, охорона праці. 
Розділ «Охорона праці» повинен бути присвячений розробці питань 

поліпшення умов праці, техніки безпеки та запобіганню травматизму при 
польових і камеральних топографо-геодезичних та землевпорядних роботах. 

Висновки та пропозиції. У стислій формі висвітлюється суть 
проектного рішення, його ефективність, практичне значення розробки для 

виробництва. Подаються рекомендації щодо реалізації проектного рішення 
загалом або окремих його питань, які, на думку автора, доцільно втілити у 

виробництво. 
Список використаних джерел. Згідно зі стандартом у магістерській 

роботі після висвітлення усіх розділів оформлюється список використаних 
джерел – сукупність бібліографічних відомостей про документ, наукову 



 

 

статтю тощо, наведених за певними правилами, які необхідні й є достатніми 
для загальної характеристики та їх ідентифікації. Огляд літератури може 

бути кваліфіковано написаний лише після вивчення студентом 20-30 джерел 
літератури різних видів. Студент має опрацювати монографії, збірники 
наукових праць, статті періодичних видань, нормативно-правові акти, 

навчальні посібники тощо. Зразок оформлення такого списку наведено в 
додатку З. 

Додатки. Оскільки при розробці магістерської роботи використовується 
значний обсяг даних, пов’язаних із статистичною інформацією та її 

обробкою, проведенням розрахунків, з використанням виробничих 
матеріалів, їх оформляють як додатки. Вони є продовженням пояснювальної 

записки і розміщуються в порядку посилання на них у тексті. 
Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, 

розміщений вгорі аркуша симетрично до тексту. По правому краю рядка над 
заголовком пишуть слово “Додаток”  і велику літеру, що позначає 

порядковий номер додатка. Додатки позначаються послідовно великими 
літерами української абетки.  

3.6  Графічні  матеріали 
Перелік креслень і таблиць графічної частини залежить від теми і 

встановлюється керівником дипломного проекту, про що вказується у 

завданні на проектування. 
Усі креслення магістерської роботи оформляються згідно з діючими 

інструктивними вимогами та умовними позначеннями. Кількість графічних 
матеріалів не повинна бути менше п’яти аркушів формату А1. За 

необхідності допускається використовувати інші формати.   
При оформленні графічних документів, для яких відсутні нормативні 

матеріали (наприклад, при виготовленні схеми розвитку мережі 
внутрішньогосподарських доріг), усі питання оформлення погоджують  з 

керівником або призначеним консультантом з оформлення графічної частини 
магістерської роботи. 

Числові масштаби розміщують у центрі графічного матеріалу на відстані 
10-20 мм від нижньої рамки. Масштаби для графічної частини магістерської 
роботи слід вибрати залежно від розмірів об’єкта зображення, відповідно до 

нормативних положень, а також змісту і призначення графічного документа.  
У верхній частині аркуша на відстані 10-20 мм нижче рамки, в ув’язці з 

зображенням, розміщується надпис, який повинен відображати зміст 
конкретного графічного матеріалу. Перенесення слів у надписі не 

допускається.  
 

4. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
Магістерська робота має бути написаний державною мовою. 

Текст розміщують на одному боці аркуша паперу формату А4 із 
застосуванням  текстового редактора Word, шрифт «Times New Roman» 14-го 

розміру, через 1,5 інтервали, з полями: верхнє та нижнє – по 2,0 см, праве – 
1,0 см, ліве – 2,5 см. 



 

 

Пошкодження аркушів, помарки і сліди неповністю видаленого тексту 
не допускаються.  

Текстова частина поділяється на розділи, підрозділи, пункти. Кожний 
розділ починається з нової сторінки; підрозділи і пункти пишуться з абзацу.  

Розділи нумеруються арабськими цифрами без крапки в кінці, вступ і 

висновки нумерації не підлягають. 
У межах розділів нумеруються підрозділи, номер яких складається із 

номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. Наприклад, “2.1” 
(перший підрозділ другого розділу). 

Номер пункту включає номер розділу, підрозділу і пункту, розділених 
крапками і без крапки в кінці. Наприклад, “2.1.1” (перший пункт першого 

підрозділу другого розділу). 
Заголовки розділів пишуться симетрично до тексту великими літерами 

(розмір шрифту 14). Заголовки підрозділів пишуться малими літерами з 
першою великою, з нового рядку (з абзацу, який дорівнює п'яти знакам). 

Крапка в кінці заголовків не ставиться, а також не дозволяється 
підкреслювати заголовки і переносити в них слова. 

У випадку, коли заголовок складається з двох чи більше речень, їх 
розділяють крапками. Відстань між заголовком і текстом становить один 
інтервал. 

Текстова частина (сторінки) нумерується арабськими цифрами. Номер 
ставиться у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці. Титульний 

аркуш, завдання, реферат і перша сторінка вступу не нумеруються. 
Креслення, схеми, графіки, фотографії і таблиці, які розміщені на 

окремих сторінках записки, включаються в загальну (наскрізну) нумерацію 
сторінок. Якщо розміри ілюстрації чи таблиць більші за формат А4, їх 

вважають однією сторінкою і розміщують в кінці тексту після висновків (у 
додатках). 

Умовні позначення й формули в тексті розміщують після посилань на 
них, посередині сторінки. Вище і нижче від них залишається не менше 

одного вільного рядка. Нумерація формул проводиться в межах розділу 
арабськими цифрами, наприклад: 

310 ZRПKEп               (4.2) 

де Еп – середньорічний потенційний змив зі схилів, т/га; 

К – гідромеліоративний показник зливового стоку ґрунту; 
П – добуток показників відносного змивання ґрунту на коефіцієнт, 

який враховує ступінь змитості ґрунту; 
R – чинник рельєфу, що враховує довжину схилу та його крутизну; 

Z – коефіцієнт, який враховує змив ґрунту стоком талих вод. 
У тексті посилання на порядковий номер формули подається в дужках, 

наприклад, «у формулі (4.2)». 
Цифровий матеріал подається зазвичай у таблицях. Таблиця має 

заголовок, рядки, боковик і графи.  
Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери, 



 

 

підзаголовки – з малих. Не дозволяється ділити головку таблиці по діагоналі.  
Таблицю з великою кількістю рядків переносять на наступну сторінку, 

де після заголовка слід подавати рядок нумерації граф. При переносі таблиці 
з правого боку пишуть «Продовження табл. 3». 

Усі таблиці повинні мати заголовок, а слово «Таблиця» розміщують з 

правого боку над таблицею. Таблиці нумерують аналогічно ілюстраціям. Їх, 
як і рисунки, розміщують після першого згадування про них у тексті. 

Приклад побудови таблиці наданий в додатку К. 
Посилання в тексті на таблицю оформляється скорочено, наприклад, “у 

табл. 2.4”, а у випадку повторного посилання – “див. табл. 2.4”. 
Для пояснення змісту тексту в таблиці, використовують примітки, які 

розташовують безпосередньо після тексту таблиць, яких вони стосуються. 
Слово “Примітка” друкується з великої літери з абзацного відступу  і в тому 

ж рядку подається текст примітки. 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Приклади змісту магістерських робіт 

Проект землеустрою щодо формування нових або впорядкування 

існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань в 

межах території ради 

 
Вступ  

Техніко-економічні показники проекту  

1 Методологічні питання формування нових або 

впорядкування існуючих землеволодінь і 

землекористувань в межах території ради. 

 

1.1 Нормативно-правове забезпечення проекту землеустрою.   
1.2 Земельно-кадастрова інформація щодо ідентифікації прав на землю.  

1.3 Підготовчі роботи при здійсненні землеустрою.  
2 Природно-кліматичні умови та ресурси  

3 Оцінка стану землекористування існуючих землеволодінь і 
землекористувань. 

 

3.1 Ідентифікація правового режиму земель та прав існуючих землевласників 
і землекористувачів. 

 

3.2 Оцінка існуючого стану використання земель.  

3.3 Оцінка екологічної стабільності землекористування на території ради .  

4 Проектні рішення: створення нових або впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань. 

 

4.1 Обґрунтування структури і розмірів земельної площі.  



 

 

4.2 Розміщення і формування землекористування на різних правах власності 
на землю. 

 

4.3 Встановлення складу і площі угідь.  

4.4 Розміщення меж землекористування із врахуванням протиерозійної 

організації території та її елементів, меліоративної інфраструктури тощо. 
 

4.5 Складання схеми внутрігосподарської організації території  
4.6 Формування територіальних природоохоронних та технологічних 

обмежень у використанні земель. 
 

4.7 Еколого-економічне обґрунтування проектних рішень.  

4.8 Перенесення проекту в натуру та проведення авторського нагляду.  
5 Охорона праці 

Висновки  

Список використаних джерел  
Додатки  

Продовження додатку А 

 
Проекти землеустрою щодо внутрігосподарської організації території 

землекористування сільськогосподарських підприємств або 
фермерських господарств 

 

Вступ  

Техніко-економічні показники проекту  

1 Методологічні питання внутрігосподарської організації 
території землекористування сільськогосподарських 

підприємств або фермерських господарств. 

 

1.1 Нормативно-правове забезпечення проекту землеустрою.   

1.2 Земельно-кадастрова інформація щодо ідентифікації прав на землю.   

1.3 Підготовчі роботи при здійсненні землеустрою.  

2 Природно-кліматичні умови та ресурси  
3 Оцінка стану організації використання та охорони земель.  

3.1 Ідентифікація правового режиму земель та прав існуючих 
землевласників і землекористувачів. 

 

3.2 Оцінка існуючого стану рівня та ефективності використання земель.  

3.3 Оцінка екологічної стабільності землекористування.   

4 Проектні рішення: організація землекористування 
сільськогосподарського підприємства або фермерського 

господарства. 

 

4.1 Визначення типів і видів сівозміни з урахуванням придатності ґрунтів.  

4.2 Розроблення комплексу заходів щодо охорони земель та ґрунтів із 
встановленням нормативів оптимального співвідношення культур у 

сівозмінах. 

 

4.3 Проектування полів сівозміни.  



 

 

4.4 Проектування інженерної (полезахисні лісосмуги та інші ґрунтозахисні 
насадження, гідротехнічні споруди тощо) та шляхової мережі. 

 

4.5 Проектування територіальних природоохоронних та технологічних 

обмежень (обтяжень) у використанні земель.  
 

4.6 Розроблення плану регулювання земельних відносин між власниками 

земельних часток (паїв) та сільськогосподарським підприємством 
(фермерським господарством) із складанням щорічника обігу земельних 
ділянок. 

 

4.8 Еколого-економічне обґрунтування проектних рішень.  

4.9 Перенесення проекту в натуру та проведення авторського нагляду.  

5 Охорона праці 

Висновки  

Список використаних джерел  
Додатки  



 

 

 Додаток Б 

Зразок оформлення титульного аркуша  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ТА УПРАВЛІННЯ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
Кафедра екології та економіки землекористування 

Спеціальність 8.07010103 «Геодезія та землеустрій» 
 

 
 

ДОПУСКАЄТЬСЯ   ДО ЗАХИСТУ 
завідувач кафедри 

кафедра екології та економіки 
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«_______»_________________201_ р. 

 

 
 

 
 

 
ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ  
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ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ  СВК «Батьківщина»  
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Додаток В 
Зразок завдання на дипломний проект  

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ТА УПРАВЛІННЯ 
Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування 

          
«ЗАТВЕРДЖУЮ»                                     

завідувач кафедри 
кафедра екології та економіки 
землекористування 

д. е.  н.       _____________ 
«_______»_____________201_ 

р. 
 

 
ЗАВДАННЯ 

на магістерську роботу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” 
студенту групи _______  ________  

______________________________________________ 
                 (підпис)       ( прізвище, ім’я,  по батькові) 

1.Тема магістерської роботи   ________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____ 
затверджена наказом по академії  №_______ від 

«______»_________________201__р. 
2. Термін здачі студентом закінченого магістерської роботи 

«___»_______201__р. 
3. Вихідні дані для магістерської роботи 

_________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______ 
4. Перелік питань, які необхідно розробити (наводиться зміст, який містить 

пункти і підпункти усіх розділів) 
_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
____ 

5. Перелік графічного матеріалу 
_________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



 

 

____ 
6. Консультанти з розділів магістерської роботи: 

______________________________   
_____________________________________________ 
                              (підпис)                                              (посада,  наукова ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище) 

______________________________   
_____________________________________________ 
                              (підпис)                                              (посада,  наукова ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище) 

7. Дата видачі завдання                “_______”________________________р. 

 
Керівник        __________________   

_____________________________________________ 
                                          (підпис)                                   (посада,  наукова ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище) 

Завдання прийняв до виконання  “_______”_______________ ________р. 
 

Студент        __________________    
______________________________________________ 

 (підпис)                                                          (ініціали та прізвище) 



 

 

Додаток  Г 
Зразок календарного плану 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Назва розділу Об’єм 
роботи, 

%  

Дата виконання Підпис 
керівника За планом Фактично 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата видачі завдання    «______» ______________201___ р. 

Керівник магістерської роботи: 

 __________________   _________________________________    
_________________ 

             (підпис)                                                  ( наукова ступінь, вчене звання)                                    ( ініціали та 

прізвище) 



 

 

Додаток  Д 
 

Зразок відомості роботи 

ВІДОМІСТЬ РОБОТИ 

№ 
п/

п 

Форма
т 

Позначення Найменування 
Кіл. 
арк. 

№ 
прим. 

Прим
. 

Текстові документи 

1 А4 

 
10.6.7. - ДП.  

777.2009. 
12.07. 010. 

ПЗ 
 

 

 
Розрахунково-

пояснювальна 
записка 51      1        1 

Графічні матеріали 

2 А1 

 
10.6.7. - ДП.  

777.2009. 

12.07. 010. 
ГМ 

 
 

План існуючого 

використання 
земель 

1 1 1 

3 А1 

 
10.6.7. - ДП.  

777.2009. 
12.07. 010. 

ГМ 
 

 

Проект організації 

території 
1 1 1 

4 А1 

 
10.6.7. - ДП.  

777.2009. 
12.07. 010. 

ГМ 
 

План 
територіальних 

обмежень у 
використанні 

земель 

1 1 1 

5 А1 

 
10.67. - ДП.  

777.2009. 
12.07. 010. 

ГМ 
 

Креслення 

перенесення меж 
проектних рішень в 

натуру 

1 1 1 

 



 

 

Додаток  Е 

Зразок написання реферату 

 

 

УДК-332.2 

РЕФЕРАТ 

 

Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозмін та впорядкування угідь СВК «Батьківщина» ___________ району 

_____________ області.  

Іванов О.М. – Магістерська робота. Кафедра екології та економіки 

землекористування. – Київ, ДЕА, 2014. - 76 с. текст. част., 9 табл.,  

2 рис., 25 джерел, 5 арк. графіч. част. формату А1. 

Висвітлено науково-методичні основи... 

Дано характеристику об’єкта і оцінку.... 

Запропоновано нову організацію.... 

Вартість валової продукції становить... 

КЛЮЧОВІ   СЛОВА:  землі сільськогосподарського призначення, 

агроландшафт, сівозміна, охорона ґрунтів, робоча ділянка … 



 

 

Додаток  Ж 

Зразок написання змісту 

ЗМІСТ 

Вступ…………………………………………………………………………. 7 

1 ……... 9 

 1.1 ………………………………………... 9 

 1.2 ………………………………………… 18 

 1.3 …………………………………………... 20 

  1.3.1 ….. 21 

  1.3.2  21 

  1.3.3 ………………... 22 

2 ….. 24 

 2.1 …….. 24 

  2.1.1  25 

  2.1.2 ……………………………………………….. 32 

3 …………………………………………………………..... 34 

 3.1 ………………………………… 34 

  3.1.1 ………………………….. 35 

  3.1.2 …………………………………… 36 

  3.1.3 ………….. 38 

  3.1.4 …………………… 41 

 3.2 ……………………... 43 

 3.3 ……………………………. 48 

4 Охорона праці……………………………………………………………  

 4.1 Правове регулювання охорони праці в Україні………………….  

 4.2 Правила експлуатації ПК………………………………………….  

  4.2.1  Правила використання системного блоку………………..  

  4.2.2 Правила використання монітору………………………….  

  4.2.3 Правила використання клавіатури………………………..  

  42.4 Правила використання дискет…………………………….  



 

 

Висновок……………………………………………………………………... 80 

Список використаної літератури……………………………………………    84 

Додатки……………………………………………………………………….    86 

 
 

 ПІБ Підпис  
10.6.7 - ДР. 213 11 04 04. 029. ПЗ  Студент   

 Керівник    

 
Проект землеустрою 

щодо відведення 
земельної ділянки пі 

розробку карєру 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

 Консультант   ДР 6 86 
 Нормоконтроль    

ДЕА 

2014 

 Рецензент   

   

  
 

 

Додаток  З 

Зразок оформлення списку використаних джерел 
 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор Дорош  О. С. Управління земельними ресурсами на 
регіональному рівні / Ольга Степанівна Дорош. - К.: ТОВ 

«ЦЗРУ», 2004. – 142 с. 

Два автори Третяк  А. М. Управління земельними ресурсами /   Третяк  А. М., 
Дорош О. С. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2008. – 462 с. 

Три автори Акофф  Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвра-

тить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации 
/ Акофф  Р. Л., Магидсон  Д. А., Эддисон  Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. 
Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с. 

Чотири автори Природно-заповідний фонд Луганської області / [О. А. Арапов, Т. 
В. Сова, В. Б. Фєрєнс, О. Ю. Іванченко]; -   [2-е вид., доп. І 
перероб.]. – Луганськ: ВАТ «ЛОД», 2008. – 168 с. 

П’ять і більше 

авторів  

Агроландшафтні основи запобігання утворенню мочаристих 

ґрунтів: програма, методичні рекомендації і аналіз силового 
землеробства / [Бєлоліпський  В. О., Тарасов  В. І., Усатенко  Ю. 

І. та ін.]. – Луганськ: Світлиця, 2008. – 80 с. 

Без автора Проблеми екологічного землеробства: [зб. наук. праць] / наук. 
ред. Іванов  А. А. – Чернівці: Рута, 2009. – 310 с. 

Матеріали 

конференцій, 
з’їздів 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих 
учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], 
(Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. 

аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва.- Х.: Харк. держ. аграр. ун-т  ім.  В. 
В. Докучаєва,  2000. –  167 с.  



 

 

Законодавчі та 

нормативні 
документи 

1. Кримінально-процесуальний  кодекс України: за станом на 

1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: 

Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

2. Земельний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2010. – 

128 с.         

 

Періодичні 
видання 

Туровська  Л. Визначення вартості сільськогосподарських земель 

при їх викупі для суспільних потреб /  Людмила Туровська // 

Землевпорядний вісник. – 2010. – № 6. – С. 37-38  

Електронні 
 ресурси 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 

ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї  Міжнар. конф. 

«Крим – 2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. 

Чекмарев, А. Г. Боровкин,  І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 

2003. – № 4. – С. 43. – режим доступу до журн.: 

http:www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

Законодавчі та 
нормативні 

документи 

3. Кримінально-процесуальний  кодекс України: за станом на 

1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: 

Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

4. Земельний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2010. – 

128 с. 

5. Розцінки на топографо-геодезичні та картографічні роботи: 

нормативно-правові акти та роз’яснення / упоряд. та голов. ред.  

М. С. Головатюк. – К.: Вид. ПАЛИВОДА. А.В., 2008. – 264 с.  

 
Примітка: Бібліографічний опис оформляється згідно з ДСТУ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

Додаток  К 
Зразок побудови таблиці 

 
 

               Таблиця ____ 
                                              (номер) 

                              _____________________________________________ 

                                                             (назва таблиці) 
 

Головка    Заголовки граф 

 
 

   
Підзаголовки граф 

    

Г
о

р
и

зо
н

та
л

ь
н

і 

р
я
д

к
и

 

    

    

    

    

    

    

    

              
             Боковик                     Г  р  а  ф  и  
           (заголовки 

              рядків) 
 

Додаток  Л 

Зразки штампів, які розміщуються на матеріалах  
магістерської роботи 

 
Для графічних матеріалів 

5
5

 м
м

 

1 2 3  

4    

   

    

 
 

5 
 

 
 

   

   6 7 8 

   

    
 

9 
   

   

   

   

 25 мм 30 мм 20 мм 65 мм 45 мм 
 



 

 

Для пояснювальної записки 

4
0

 м
м

 
1 2 3 4 

   

    
 

5 
 

 

   

   6 7 8 

    
9    

   

   

 25 мм 30 мм 20 мм 55 мм 45 мм 
 

Призначення граф штампу 

1 – пишуться зверху вниз слова:   

а)  дипломник,   

б)  керівник,  

в)  консультанти, 

г)  рецензент; 

2 – зазначаються прізвища та ініціали осіб, перелічених у 

відповідних рядках графи 1; 

3 – призначена для особистих підписів задіяних в дипломі; 

4 – зазначається шифр документу дипломного проекту (роботи); 

5 – назва теми дипломного проекту (роботи);   

6 – у чисельнику пишеться слово «Стадія», у знаменнику - для 

дипломного проекту «ДП», для дипломної роботи «ДР»; 

7 – у чисельнику пишеться слово «Аркуш», у знаменнику – 

порядковий номер аркуша (графічного матеріалу чи пояснювальної записки); 

8 – у чисельнику пишеться слово «Аркушів», у знаменнику – 

загальна кількість сторінок записки чи аркушів графічних матеріалів; 

9 – зазначається назва навчального закладу і рік виконання 

дипломного проекту (роботи). 

Примітка: При заповненні граф штампу перенесення слів не 

допускається. 

 



 

 

Додаток М  

Зразок заяви для студентів  

  
Ректору ДЕА 

проф. Бондарю О.І.  
                                                                                  

студента групи_______________ 
спеціальності 7.08010103  

«Геодезія та землеустрій» 
____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

 
З  А  Я  В  А 

 
          Прошу дозволити виконувати магістерську роботу на кафедрі екології 

та економіки землекористування на тему: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Прошу затвердити тему магістерської роботи і призначити керівником 

________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

«_____»___________201   р.                                              ___________________ 
                                                                                                                                                       (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                               ПРОШУ  ЗАТВЕРДИТИ:                                                                 
Керівник   ДП                                                                 Завідувач  кафедри        

______   _______________                                             ____________  
  (підпис)                   (ПІБ)                                                                                              (підпис)                   (ПІБ) 
       

«____»  ___________201   р.                                         «____»  _________201  р. 
 
 

                   У  наказ: 

Затвердити   тему   і   керівника. 
 
       (підпис)                           (ПІБ)      
 

«____»________201   р.   
 

 



 

 

Додаток  Н 

Зразок відгуку керівника магістерської роботи 

 

В І Д Г У К 

на магістерську роботу студента 
ДЕА 

із спеціальності «Геодезія та землеустрій» 
 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

На тему:________________________________________________________ 
(назва теми роботи) 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Об’єм магістерської роботи: 

Розрахунково-пояснювальна записка, арк. __________,  таблиць __________, 

рисунків ____ ,  додатків  ____  , графічних матеріалів формату А1, арк.  ___. 

 

Загальний зміст магістерської роботи … 

Відношення студента до роботи в період виконання магістерської роботи …  

Рівень теоретичної та практичної підготовки студента … 

Оцінювання роботи та рекомендації щодо присвоєння кваліфікації  … 

 

 

Керівник магістерської роботи: 

_________________                 ______________                    _________________ 
   (посада, наукове звання)                                         (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

«____» ____________20___ р. 

 

Примітка: перелік питань вибирають залежно від змісту та характеру роботи.  



 

 

Додаток  П 

Зразок оформлення внутрішньої рецензії магістерської роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ТА УПРАВЛІННЯ 

Кафедра екології та економіки землекористування 
 

 
Р Е Ц Е Н З И Я 

на магістерську роботу студента 

ДЕА 
із спеціальності «Геодезія та землеустрій» 

 
________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

На тему:________________________________________________________ 
(назва теми роботи) 

_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Об’єм магістерської роботи: 

Розрахунково-пояснювальна записка, арк. __________,  таблиць __________, 
рисунків ____ ,  додатків  ____  , графічних матеріалів формату А1, арк.  ___.  

 
Загальний зміст магістерської роботи … 

Позитивні якості проекту … 
Недоліки  роботи  (з обґрунтування прийнятих рішень, із загального 
оформлення роботи, з графічної частини тощо) … 

 
Загальне оцінювання дипломного проекту і можливість присвоєння 

кваліфікації … 
 

Рецензент: 
_________________                 ______________                    _________________ 
   (посада, наукове звання)                                         (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

 

 

«____» ____________20___ р. 
 

Примітка: перелік питань вибирають залежно від змісту та характеру 
роботи. 



 

 

Додаток  Р 

Зразок оформлення зовнішньої рецензії магістерської роботи 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
на магістерську роботу студента 

ДЕА 
із спеціальності «Геодезія та землеустрій» 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

На тему:________________________________________________________ 
(назва теми дипломного проекту (роботи) 

_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Об’єм магістерської роботи: 
Розрахунково-пояснювальна записка, арк. __________,  таблиць __________, 

рисунків ____ ,  додатків  ____  , графічних матеріалів формату А1, арк.  ___. 
 

1. Ступінь відповідності виконаного магістерської роботи завданню. 
Актуальність теми _____________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Характеристика виконання основних розділів магістерської роботи 

_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
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