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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, освітній 
ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 6,5 
Галузь знань: 

19 – «Архітектура та 
будівництво» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 
193 – «Геодезія та 

землеустрій» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання – 
курсова робота 

Семестр 

Загальна кількість  
годин – 195 

10-й 11-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2,7 
самостійної роботи 
студента – 8,2 

Освітній ступінь: 
«Магістр» 

18 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 

0 год. 0 год. 
Лабораторні 

30 год. 14 год. 
Самостійна робота 

147 год. 177 год. 
 

Вид контролю: 
іспит 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 48/147 
для заочної форми навчання – 18/177 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета вивчення дисципліни – підготовка студентів до використання ГІС при 

створенні та експлуатації кадастрових систем. 
Завдання вивчення дисципліни:  
 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 цифрових кадастрових карт і планів 

в середовищі Autocad Map. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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; 
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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Методологічні основи геоінформаційних систем 
Тема 1. Розвиток кадастрових систем та інформаційних технологій 

1.1. Історія розвитку кадастрових систем, систем обробки даних та 
інформаційних технологій. 1.2. Сучасні тенденції розвитку кадастрів. 

Тема 2. Структура автоматизованої інформаційної кадастрової системи 
2.1. Технічне забезпечення. 2.2. Інформаційне забезпечення. 
2.3. Програмне забезпечення. 2.4. Методичне забезпечення. 
2.5. Лінгвістичне забезпечення. 

Тема 3. Концептуальне моделювання геоінформаційних систем 
3.1. Основні поняття. 3.2. Концептуальна модель ГІС як обробної 
системи. 3.3. Концептуальні моделі геопросторових даних. 

Тема 4. Модель розподіленої інформаційної кадастрової системи за 
технологією Intranet/Internet 

4.1. Узагальнена функціональна модель розподіленої кадастрової ГІС. 
4.2. Концептуальна модель розподіленої кадастрової ГІС. 4.3 Моделі 
електронних документів розподіленої кадастрової ГІС. 

Тема 5. Концепція створення автоматизованої системи державного 
земельного кадастру України (АСДЗКУ) 

5.1. Мета створення та функціональне призначення АСДЗКУ. 
5.2. Критерії створення та функціонування АСДЗКУ. 5.3. Архітектура 
АСДЗКУ. 5.4. Принципи побудови АСДЗКУ. 5.5. Організація баз даних 
АСДЗКУ. 5.6. Програмно-технічне забезпечення АСДЗКУ 

Тема 6. Підготовка до створення кадастрової ГІС у середовищі Autocad Map 
6.1. Дослідження предметної області земельного кадастру. 
6.2. Дослідження предметної області містобудівного кадастру. 
6.3. Створення умовних знаків та шаблону для складання кадастрових 
карт у середовищі Autocad Map. 

Тема 7. Підготовка до векторизації растрових зображень у середовищі 
Autocad Map 

7.1. Підготовка вихідних картографічних матеріалів до сканування. 
7.2. Підготовка растрових зображень до векторизації у середовищі 
Autocad Map. 7.3. Системи координат в Autodesk Map. 

Змістовий модуль 2. Практика розробки та експлуатації ГІС кадастрових 
систем. 

Тема 8. Інформаційні моделі та структура баз даних автоматизованої системи 
земельного кадастру (АСЗК) 

8.1. Структура БД АСЗК. 8.2. Реєстр земельних ділянок та об’єктів 
нерухомості. 8.3. Реєстр власників та користувачів. 8.4. Реєстр правових 
документів. 8.5. Реєстр прав власності, обмежень та обтяжень. 

Тема 9. ГІС міського кадастру 
9.1. Кадастрова діяльність у містах. 9.2. Система моделей, що описують 
міську територію. 9.3. Геоінформаційне забезпечення міського кадастру. 

Тема 10. Базові моделі вулично-дорожньої мережі та адресного реєстру 
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10.1. Моделі вулично-дорожньої мережі. 10.2. Адресний реєстр. 
10.3. Порядок створення адресного реєстру. 

Тема 11. Базові моделі даних інженерних комунікацій в ГІС 
11.1. Технології створення ГІС інженерних комунікацій. 11.2. Структура 
даних. 11.3. Моделі даних об’єктів інженерних комунікацій. 

Тема 12. Наскрізні геоінформаційні технології грошової оцінки земель 
населених пунктів 

12.1. Геоінформаційні технології грошової оцінки земель. 12.2. База 
геопросторових даних ГІС грошової оцінки. 

Тема 13. ГІС-технологія кадастрового зонування 
13.1. Основні поняття. 13.2. Етапи кадастрового зонування з 
використанням ГІС. 

Тема 14. Створення цифрової кадастрової карти у середовищі Autocad Map 
14.1. Цифрування (векторизація) растрового зображення у середовищі 
Autocad Map. 14.2. Створення цифрової кадастрової карти у середовищі 
Autocad Map за результатами наземної зйомки. 

Тема 15. Автоматизація створення карт і зв’язування позиційної та 
непозиційної складових просторових даних у середовищі Autocad Map 

15.1. Автоматизація створення цифрових кадастрових карт у середовищі 
Autocad Map. 15.2. Встановлення зв’язку між позиційною та 
непозиційною частинами просторових даних. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 
Змістовий модуль 1. Методологічні основи геоінформаційних систем 

Тема 1. Розвиток 
кадастрових систем та 
інформаційних 
технологій 

4 1 - - 3 4 0,5 - - 4 

Тема 2. Структура 
автоматизованої 
інформаційної 
кадастрової системи 

4 1 - - 3 4 - - - 4 

Тема 3. Концептуальне 
моделювання 
геоінформаційних 
систем 

7 2 - - 5 7 0,5 - - 6,5 

Тема 4. Модель 
розподіленої 
інформаційної 
кадастрової системи за 

7 2 - - 5 7 0,5 - - 6 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 
технологією 
Intranet/Internet 
Тема 5. Концепція 
створення 
автоматизованої 
системи державного 
земельного кадастру 
України (АСДЗКУ) 

7 2 - - 5 7 0,5 - - 6,5 

Тема 6. Підготовка до 
створення кадастрової 
ГІС у середовищі 
Autocad Map 

24 - - 8 16 24 - - 4 20 

Тема 7. Підготовка до 
векторизації растрових 
зображень у 
середовищі Autocad 
Map 

24 - - 8 16 24 - - 4 20 

Разом за змістовим 
модулем 1 

77 8 - 16 53 77 2 - 8 67 

Змістовий модуль 2. Практика розробки та експлуатації ГІС кадастрових систем 
Тема 8. Інформаційні 
моделі та структура баз 
даних автоматизованої 
системи земельного 
кадастру (АСЗК) 

7 2 - - 5 7 0,5 - - 6,5 

Тема 9. ГІС міського 
кадастру 

7 2 - - 5 7 0,5 - - 6,5 

Тема 10. Базові моделі 
вулично-дорожньої 
мережі та адресного 
реєстру 

4 1 - - 3 4 - - - 4 

Тема 11. Базові моделі 
даних інженерних 
комунікацій в ГІС 

4 1 - - 3 4 - - - 4 

Тема 12. Наскрізні 
геоінформаційні 
технології грошової 
оцінки земель 
населених пунктів 

7 2 - - 5 7 0,5 - - 6,5 

Тема 13. ГІС-
технологія 
кадастрового 
зонування 

7 2 - - 5 7 0,5 - - 6,5 

Тема 14. Створення 
цифрової кадастрової 
карти у середовищі 
Autocad Map 

24 - - 8 16 24 - - 3 21 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 
Тема 15. Автоматизація 
створення карт і 
зв’язування позиційної 
та непозиційної 
складових просторових 
даних у середовищі 
Autocad Map 

18 - - 6 12 18 - - 3 15 

Разом за змістовим 
модулем 2 

78 10 - 14 54 78 2 - 6 70 

ІНДЗ (курсова робота) 30 - - - 30 30 - - - 30 
Семестровий контроль 
(іспит) 

10 - - - 10 10 - - - 10 

Усього годин 195 18 - 30 147 195 4 - 14 177 
 

5. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

дфн зфн 
1 Дослідження предметної області земельного і 

містобудівного кадастрів 
4 2 

2 Створення умовних знаків та шаблону для складання 
кадастрових карт у середовищі Autocad Map 

4 2 

3 Підготовка вихідних картографічних матеріалів до 
сканування 

2 1 

4 Підготовка растрових зображень до векторизації у 
середовищі Autocad Map 

4 2 

5 Системи координат в Autodesk Map 2 1 
6 Цифрування (векторизація) растрового зображення у 

середовищі Autocad Map 
6 2 

7 Створення цифрової кадастрової карти у середовищі 
Autocad Map за результатами наземної зйомки  

2 1 

8 Автоматизація створення цифрових кадастрових карт у 
середовищі Autocad Map 

2 1 

9 Встановлення зв’язку між позиційною та непозиційною 
частинами просторових даних 

4 2 

 Усього  30 14 
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6. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

дфн зфн 
1 Вивчення та доопрацювання теоретичного матеріалу 47 61 
2 Підготовка до лабораторних занять та оформлення звітів 60 76 
 Усього забезпечення аудиторних занять 107 137 
 Забезпечення індивідуальних завдань (КР) 30 30 
 Забезпечення семестрового контролю 10 10 
 Усього  147 177 
 

7. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується у виді курсової роботи 

на тему: «Проектування ГІС». Основними результатами роботи є концептуальна 
модель і структура бази даних конкретного об’єкта інформатизації. Курсова 
робота оформляється у вигляді пояснювальної записки обсягом 30-35 сторінок.  

 
8. Методи навчання 

 
1. Словесні методи: 
 лекція (усне викладення теоретичних положень дисципліни); 
 пояснення (розкриття суті понять і явищ при проведенні аудиторних 

занять та консультацій); 
 роз’яснення (викладення теоретичних положень і понять у більш 

зрозумілій формі). 
2. Наочні методи: 
 ілюстрація (показ понять і явищ у символьному зображенні при проведенні 

аудиторних занять та консультацій за допомогою рисунків, плакатів, схем, 
фотографій тощо); 

 демонстрування (наглядне ознайомлення з процесами і явищами при 
проведенні аудиторних занять та консультацій). 

3. Практичні методи: 
 лабораторні вправи (набуття вмінь і навичок роботи з програмним 

забезпеченням при проведенні лабораторних робіт і під час самостійної роботи); 
 письмові вправи (закріплення теоретичних знань і вироблення вмінь їх 

застосування при проведенні лабораторних робіт і під час самостійної роботи). 
4. Методи роботи з рекомендованою літературою: 
 читання (засвоєння теоретичних положень дисципліни і ознайомлення з 

порядком застосування практичних методів під час самостійної роботи); 
 вивчення (запам’ятовування визначень, правил, алгоритмів тощо під час 

самостійної роботи); 
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 конспектування (фіксація матеріалу після прочитання, осмислення і 
логічного реконструювання рекомендованої літератури під час самостійної 
роботи). 

 
9. Методи контролю 

 
Контроль знань здійснюється згідно з вимогами «Положення про проведення 

поточного та семестрового контролю» КрНУ. Система контролю включає 
поточний і семестровий контроль. При цьому застосовуються наступні методи 
контролю: 

1) спостереження (оцінювання відвідування, оформлення конспекту, роботи 
на лекції); 

2) опитування (оцінювання виконання лабораторних робіт та індивідуальних 
завдань); 

3) модульна контрольна робота (оцінювання рівня знань і вмінь після 
вивчення матеріалу кожного змістового модуля); 

4) письмовий екзамен (оцінювання рівня засвоєння теоретичного та 
практичного матеріалу з навчальної дисципліни). 

 
 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

За засвоєння теоретичного та практичного матеріалу змістових модулів 
 

Поточний контроль та самостійна робота 

Ра
зо

м 

П
ід

су
мк

ов
ий

 
те

ст
 (е

кз
ам

ен
) 

С
ум

а 

Вид контролю 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

Контроль відвідування та 
роботи на лекції 

1 1 1 1 1 - - 1 1 0,5 0,5 1 1   10 

20 100 
Контроль виконання 
лабораторних робіт 

- - - - - 5 5 - - - - - - 5 5 20 

Поточний та підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота) 

25 25 50 

Усього 40 40 80 20 100 
 

Примітки: 
1. Максимальна кількість балів за аудиторні заняття виставляється за систематичну і активну роботу студента, дотримання термінів 

виконання і захисту лабораторних робіт. 
2. За пропущені без поважної причини й не опрацьовані аудиторні заняття бали не виставляються. 
3. При несвоєчасному (без поважної причини) захисті лабораторних робіт максимальна кількість балів встановлюється у розмірі 50% від 

вказаних у таблиці. 
4. До підсумкового іспиту допускаються студенти, які захистили індивідуальне завдання (КР) та за результатами поточного й підсумкового 

контролю набрали 50 і більше балів. Якщо студент за результатами поточного контролю набрав менше ніж 50 балів, він зобов’язаний до 
початку екзаменаційної сесії підвищити рейтинг шляхом перескладання контрольних робіт. 

5. Якщо студент пропустив більше 50% усіх занять, то він не може отримати за семестр у цілому більше 60 балів. 
6. Студентам надається можливість не складати екзамен, якщо за результатами поточного контролю він отримав не менше 60 балів. 

Студенти можуть отримати семестровий бал без складання екзамену, якщо вони своєчасно виконували усі завдання та не мали пропусків 
занять з неповажних причин і мали не більше 20% пропусків лекційних занять з поважних причин. 

7. Якщо студент отримав за результатами поточного контролю 75-80 балів, то він автоматично отримує додаткові 15 балів. 
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За виконання курсової роботи 
 

Пояснювальна 
записка 

Ілюстративна 
частина Захист роботи Сума 

55 5 40 100 
 

Примітки: 
1. Максимальна кількість балів за пояснювальну записку виставляється при повному розкритті 

теми і творчому підході до вирішення поставлених завдань, належному оформленні та 
своєчасному виконанні роботи. 

2. Максимальна кількість балів за ілюстративну частину виставляється при повному 
відображенні у ній змісту роботи і якісному оформленні. 

3. Максимальна кількість балів при захисті роботи виставляється якщо студент вільно володіє 
інформацією, користується методами наукового аналізу явищ і процесів, характеризує їх 
риси та форми виявлення, висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних 
поглядів на більшість питань, робить відповідні висновки, може запропонувати ідею чи 
змоделювати ситуацію. 

4. При несвоєчасному (без поважної причини) захисті курсової роботи максимальна кількість 
балів зменшується залежно від терміну прострочення. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною 

шкалою 
90-100 А відмінно 
82-89 В добре 74-81 С 
64-73 D задовільно 60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для студентів денної та заочної форм 
навчання зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «магістр». 

2. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 
дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для студентів денної та заочної форм 
навчання зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «магістр». 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«ГІС в кадастрових системах» для студентів денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «магістр». 
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12. Рекомендована література 
 

Базова 
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. 

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. 

13. Рамбо Д. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и 
разработка / Д. Рамбо, М. Блаха. – СПб.: Питер, 2007. – 544с. 

14. Буч Г. UML. Руководство пользователя : [пер. с англ.] / Г. Буч, Д. Рамбо, 
А. Джекобсон. – М.: ДМК, 2000. – 432 с. 

 
Допоміжна 

15. Хомоненко А.Д. Базы данных: учеб. для высш. учеб. завед. / 
А.Д. Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев ; Под. ред. проф. А.Д. 
Хомоненко. – СПб.: Корона принт, 2000. – 416 с. 
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16. Лисицкий Д.В. Основные принципы цифрового картографирования 
местности / Д.В. Лисицкий. – М.: Недра, 1988. – 260 с. 

17. Кириллов В.В. Структурированный язык запросов (SQL) / 
В.В. Кириллов. – СПб.: ИТМО, 1994. – 80 с. 

18. Бойко В.В. Проектирование баз данных информационных систем / 
В.В. Бойко, В.М. Савинков. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 351 с. 

19. Попов А.С. Кадастрові та реєстраційні системи країн світу: монографія / 
А.С. Попов. – Х.:ХНАУ, 2014. – 216 с. 

20. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / 
М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге 
видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 336 с. 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«ГІС в кадастрових системах». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://distance.kdu.edu.ua/autoriz_stud.php. 

2. GIS-Lab (ГИС Лаборатория) – Сайт неформального сообщества 
специалистов в области ГИС и ДЗЗ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gis-lab.info 

3. Сайт ресурсів UML (англ.), підтримуваний Object Management Group 
(OMG – консорціум, що займається розробкою та просуванням об’єктно-
орієнтованих технологій і стандартів). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.omg.org/. 

4. Unified Modeling Language, версия 2.0. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ibm.com/developerworks/ru/rational/library/ 321_uml/index.html. 

5. Приклади UML діаграм (англ.). – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://yuml.me/. 

6. UML Resource Center (англ.) IBM. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www-01.ibm.com/software/rational/uml/. 

7. Новини інформаційних технологій українською мовою. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://it-tehnolog.com/. 
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