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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових 
системах» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки 
магістра спеціальності «Геодезія та землеустрій». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є геоінформаційні технології як 
інструмент для створення кадастрових систем. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «ГІС в кадастрових системах» належить 
до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки та базується на знаннях 
з дисциплін «Інформатика і програмування», «Автоматизовані банки 
геоінформації», «ГІС і бази даних», Муніципальні ГІС», «Фотограмметрія та 
дистанційне зондування», «САПР в землеустрої». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Методологічні основи геоінформаційних систем. 
2. Практика розробки та експлуатації ГІС кадастрових систем. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» є 
підготовка студентів до використання ГІС при створенні та експлуатації 
кадастрових систем. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «ГІС в кадастрових системах» є 
ознайомлення з історією та тенденціями розвитку інформаційних технологій в 
кадастрових системах; ознайомлення з основами концептуального проектування 
баз геопросторових даних, просторового аналізу та моделювання в ГІС; 
ознайомлення з моделлю розподіленої інформаційної кадастрової системи за 
технологією Intranet/Internet; ознайомлення з базовими моделями кадастрових 
об’єктів; засвоєння основних положень і вимог щодо побудови автоматизованих 
систем державного земельного кадастру України; засвоєння основних положень і 
вимог щодо застосування ГІС-технологій у грошовій оцінці земель і кадастровому 
зонуванні; закріплення практичних навичок роботи з повнофункціональною 
геоінформаційною системою Autocad Map; формування вмінь і навичок створення 
цифровихкадастрових карт і планів в середовищі Autocad Map. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
 структуру автоматизованої інформаційної кадастрової системи; 
 основні поняття концептуального моделювання ГІС; 
 моделі розподіленої кадастрової ГІС; 
 базові поняття уніфікованої мови моделювання UML; 
 основні положення побудови автоматизованої системи державного земельного 

кадастру України; 
 базові моделі даних ГІС міського кадастру, вулично-дорожньої мережі, 

інженерних комунікацій; 
 принципи використання ГІС-технологій у грошовій оцінці земель і 

кадастровому зонуванні; 
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вміти: 
 працювати з базовим набором команд Autocad Map; 
 виконувати підготовку вихідних картографічних матеріалів до сканування; 
 виконувати векторизацію растрових зображень у середовищі Autocad Map; 
 працювати з системами координат у середовищі Autocad Map; 
 створювати цифрові кадастрові карти та плани у середовищі Autocad Map; 
 зв’язувати позиційну та непозиційну складові просторових даних у середовищі 

Autocad Map. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 годин/6,5 кредита ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Методологічні основи геоінформаційних систем. 
Тема 1. Розвиток кадастрових систем та інформатизаційних технологій. 
Тема 2. Структура автоматизованої інформаційної кадастрової системи. 
Тема 3. Концептуальне моделювання геоінформаційних систем. 
Тема 4. Модель розподіленої інформаційної кадастрової системи за технологією 
Intranet/Internet. 
Тема 5. Концепція створення автоматизованої системи державного земельного 
кадастру України. 
Тема 6. Підготовка до створення кадастрової ГІС у середовищі Autocad Map. 
Тема 7. Підготовка до векторизації растрових зображень у середовищі Autocad 
Map. 
Змістовий модуль 2. Практика розробки та експлуатації ГІС кадастрових 
систем. 
Тема 8. Інформаційні моделі та структура баз даних автоматизованої системи 
земельного кадастру. 
Тема 9. ГІС міського кадастру. 
Тема 10. Базові моделі вулично-дорожньої мережі та адресного реєстру. 
Тема 11. Базові моделі даних інженерних комунікацій в ГІС. 
Тема 12. Наскрізні геоінформаційні технології грошової оцінки земель населених 
пунктів. 
Тема 13. ГІС-технологія кадастрового зонування 
Тема 14. Створення цифрової кадастрової карти у середовищі Autocad Map 
Тема 15. Автоматизація створення карт і зв’язування позиційної та непозиційної 
складових просторових даних у середовищі Autocad Map 
 
3. Рекомендована література 
1. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы : [пер. с 
англ.] / М.Н. ДеМерс. – М.: Дата+, 1999. – 490 с. 
2. Іщук О.О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: навч. посіб. / О.О Іщук, 
М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков; За. ред. акад. Д.М. Гродзинського. – К.: 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 200 с. 
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3. Митчел Э. Руководство по ГИС анализу. Часть І : Пространственные модели и 
взаимосвязи : [пер. с англ.] / Э. Митчел. – К.: ЗАО ECCOMM Co, Стилос, 2000. – 
198 с. 
4. Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посіб. / 
О.О. Світличний,С.В. Плотницький ; За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД 
«Університетська книга», 2006. – 295 с. 
5. Геоинформатика: учеб. для вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, 
В.С. Тикунов и др.; Под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 480 с. 
6. Шекхар Ш. Основы пространственных баз данных : [пер. с англ.] / Ш. Шекхар, 
С. Чаула – М.: Кудиц-Образ, 2004. – 336 с. 
7. Шипулин В.Д. Основные принципы геоинформационных систем : учебн. 
пособие / В.Д. Шипулин. – Х.: ХНАГХ, 2010. – 337 с. 
8. Карпінський Ю.О., Лященко А.А. Формування національної інфраструктури 
просторових даних – пріоритетний напрям топографо-геодезичної та 
картографічної діяльності / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко // Вісник геодезії та 
картографії. – 2001. – №3. – С. 65-74. 
9. Лященко А.А. Наскрізні геоінформаційні технології грошової оцінки земель 
населених пунктів / А.А. Лященко, О.В. Ціпенко // Науково-технічний збірник. 
Інженерна геодезія. – 2000. – Вип. 42. – С. 155-165. 
10. Лященко А.А. ГІС-технологія кадастрового зонування міських територій / 
А.А. Лященко // Науково-технічний збірник. Інженерна геодезія. – 2002. – Вип. 47 
– С. 89-95. 
11. Лященко А.А. Концептуальне моделювання геоінформаційних систем / 
А.А. Лященко // Вісн. геодезії та картографії. – 2002. - №4. – С. 44-50. 
12. Шлеер С. Объектно-ориентированный анализ : моделирование мира в 
состояниях : [пер. с англ.] / С. Шлеер, С. Меллор. – К.: Диалектика, 1993. – 240 с. 
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А. Джекобсон. – М.: ДМК, 2000. – 432 с. 
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