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Опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – підготовка студентів до використання ГІС 

при створенні та експлуатації кадастрових систем. 

Завданнями навчальної дисципліни 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 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; формування вмінь і навичок 

створення цифрових кадастрових карт і планів в середовищі ГІС та ін. 

Кількість кредитів – 6,5. 

Навчальна дисципліна має сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 2. Здатність використовувати знання правових та етичних норм при 

оцінці наслідків своєї професійної діяльності, при розробці та здійсненні 

соціально значущих проектів. 

ЗК 3. Здатність здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з 

різних джерел. 

ЗК 4. Мати дослідницькі навички, а також навички розроблення проектів 

та управління ними. 

ЗК 7. Здатність планувати час та керувати ним.  

ЗК 10. Здатність навчатися, сприймати набуті знання у сфері геодезії, 

землеустрою, картографії, фотограмметрії, геоінформатики та інтегрувати їх з 

уже наявними.  

ЗК 12. Бути орієнтованим на безпеку.  

Фахові компетентності: 

ФК 1. Знання основ концептуального проектування баз геопросторових 

даних, моделей типових реєстрів кадастрових об’єктів, основ 

геоінформаційного аналізу та моделювання в кадастрових системах. 

ФК 2. Знання професійного програмного забезпечення, ГІС та базові 

вміння програмувати для вирішення прикладних професійних задач. 

ФК 3. Знання про основи охорони праці, цивільної оборони, 

господарського і трудового права, необхідні для виконання професійних 

завдань. 

ФК 8. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові 

моделі шляхом використання аналітичних. 

ФК 11. Уміння аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати 

прийняті рішення. 

ФК 13. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору 

технічних засобів для їх виконання. 
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ФК 17. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння 

дисциплін суміжних інженерних галузей. 

ФК 18. Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасних 

геодезичних, фотограмметричних приладів та навігаційних систем, їх 

устаткування, технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення та правил експлуатації. 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 1. Вміти володіти мовою і мовленням академічного спрямування, 

спілкуватися на академічну та професійну тематику, аргументувати свою 

думку, використовуючи відповідні мовні засоби. 

ПРН 5. Вміти проводити дослідження, планувати експеримент у науково-

дослідній роботі, використовувати інформаційні технології в науковому аналізі. 

ПРН 9. Вміти проводити спеціальні вимірювання, спостереження та 

обстеження для оцінки стану земель, розробляти проектні рішення щодо 

захисту, консервації та рекультивації земель. 

ПРН 13. Вміти використовувати геодезичне і фотограмметричне 

обладнання і технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань. 

ПРН 16. Вміти володіти методами землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування використання та 

охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, 

екологічного, ландшафтного, природноохоронного характеру та інших 

чинників. 

ПРН 21. Вміти розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і 

кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати карти і 

готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії.  

 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

(денна/заочна) 

Лекції 20/8 

Лабораторні роботи 30/10 

Самостійна робота 145/177 

Всього годин 195 

 

Теми лекцій 

1. Розвиток кадастрових систем та інформаційних технологій 

2. Структура автоматизованої інформаційної кадастрової системи 

3. Концептуальне моделювання геоінформаційних систем 

4. Модель розподіленої інформаційної кадастрової системи за технологією 

Intranet/Internet 

5. Концепція створення автоматизованої системи державного земельного 

кадастру України (АСДЗКУ) 
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6. Інформаційні моделі та структура баз даних автоматизованої системи 

земельного кадастру (АСЗК) 

7. ГІС міського кадастру 

8. Базові моделі вулично-дорожньої мережі та адресного реєстру 

9. Базові моделі даних інженерних комунікацій в ГІС 

10. Наскрізні геоінформаційні технології грошової оцінки земель 

населених пунктів 

11. ГІС-технологія кадастрового зонування 

 

Теми лабораторних занять 

1. Дослідження предметної області земельного та містобудівного 

кадастрів 

2. Планування ГІС-проекта 

3. Ознайомлення з інтерфейсом та особливостями повнофункціональної 

геоінформаційної системи Desktop ArcGIS – ArcInfo 

4. Ознайомлення з інтерфейсом та особливостями додатку ArcGIS – 

ArcCatalog 

5. Ознайомлення з інтерфейсом та особливостями додатку ArcGIS – 

ArcMap 

6. Побудова бази геоданих в Desktop ArcGIS 

7. Побудова каталогу географічних даних в ArcCatalog 

8. Використання ArcCatalog для дослідження даних і додавання їх на 

карту 

9. Управління шейп-файлами в ArcCatalog 

10. Дослідження даних в ArcMap 

11. Робота з географічними об'єктами в ArcMap 

12. Робота з таблицями в ArcMap 

13. Редагування об'єктів в ArcMap 

14. Робота з елементами карти в ArcMap 

15. Формування бази даних для аналізу в ArcMap 

16. Підготовка даних для аналізу в ArcMap 

17. Поетапний аналіз даних в ArcMap 

18. Подання результатів ГІС-проекта в ArcMap 

 

Індивідуальне завдання 

Курсова робота: «Проектування ГІС». 

 

Методи навчання 

Словесні (лекція, пояснення, роз'яснення), наочні (ілюстрація, 

демонстрування) і практичні (лабораторні і письмові вправи) методи, робота з 

рекомендованою літературою (читання, вивчення, конспектування). 
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Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы : 

[пер. с англ.] / М.Н. ДеМерс. Москва: 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. – 

Київ: 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. – Київ: 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. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2005. 480 с. 

6. Шекхар Ш. Основы пространственных баз данных : [пер. с англ.] / 

Ш. Шекхар, С. Чаула – Москва: Кудиц-Образ, 2004. 336 с. 

7. Шипулин В.Д. Основные принципы геоинформационных систем : 

учебн. пособие / В.Д. Шипулин. Харьков: 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. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. 544с. 

14. Буч Г. UML. Руководство пользователя : [пер. с англ.] / Г. Буч, 

Д. Рамбо, А. Джекобсон. Москва: ДМК, 2000. 432 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«ГІС в кадастрових системах». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1174. 

2. Сайт ресурсів UML (англ.), підтримуваний Object Management Group 

(OMG – консорціум, що займається розробкою та просуванням об’єктно-

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1174


6 

 

орієнтованих технологій і стандартів). – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.omg.org. 

3. Unified Modeling Language, версия 2.0. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.ibm.com/developerworks/ru/rational/library/321_uml/index.html. 

4. Приклади UML діаграм (англ.). – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://yuml.me. 

5. UML Resource Center (англ.) IBM. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www-01.ibm.com/software/rational/uml. 

6. ГІС-Асоціація України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://gisa.org.ua/index.htm. 

7. GIS-Lab (ГИС Лаборатория) – Сайт неформального сообщества 

специалистов в области ГИС и ДЗЗ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gis-lab.info. 

8. GLab – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://glab2007.narod.ru/main.html. 

9. AutoCAD Map 3D. Поддержка и обучение. Документация 

по Map 3D. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad-map-3d/getting-

started/caas/simplecontent/content/map-3d-documentation.html. 

 

Вимоги викладача 
Вивчення навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» потребує:  

 підготовки до занять згідно з навчальним планом; 

 виконання лабораторних робіт; 
– виконання курсової роботи; 

 роботи з інформаційними джерелами. 
Підготовка до лабораторних робіт передбачає: ознайомлення з програмою 

навчальної дисципліни та порядком виконання лабораторних робіт; вивчення 
методичного матеріалу. Виконання лабораторних робіт повинно як за формою, 
так і за змістом відповідати вимогам нормативно-методичних матеріалів. За 
результатами роботи формують індивідуальні звітні матеріали, що свідчать про 
самостійність виконання студентом роботи. На лабораторних заняттях 
присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою. Пропущені заняття мають 
бути відпрацьовані. 

Виконання курсової роботи передбачає: розробку концептуальної моделі 
та структури бази геопросторових даних конкретного об’єкта інформатизації. 
Курсовий проект студент виконує самостійно, консультуючись з викладачем. 
Перед початком виконання курсової роботи студент повинен опрацювати 
відповідні розділи нормативної, науково-технічної та довідкової літератури. 
Курсова робота оформляється у вигляді пояснювальної записки обсягом 30-35 
сторінок. 

При виконанні завдань здобувач вищої освіти повинен дотримуватися 
навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути 

http://www.omg.org/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/rational/library/321_uml/index.html
http://yuml.me/
http://www-01.ibm.com/software/rational/uml
https://gisa.org.ua/index.htm
http://gis-lab.info/
http://glab2007.narod.ru/main.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad-map-3d/getting-started/caas/simplecontent/content/map-3d-documentation.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad-map-3d/getting-started/caas/simplecontent/content/map-3d-documentation.html
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зваженим, уважним та дотримуватися часових (строкових) параметрів 
навчального процесу.  

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання, доступ до матеріалів якої можна 

знайти за посиланням: http://krnu.org/enrol/index.php?id=1174. 

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Методи контролю: спостереження (оцінювання відвідування, оформлення 

конспекту, роботи на лекції); опитування (оцінювання виконання лабораторних 

робіт та індивідуальних завдань); тестування (оцінювання рівня знань і вмінь 

після вивчення матеріалу кожного змістового модуля); захист курсової роботи 

(доповідь і відповіді студента на запитання щодо змісту роботи, оцінювання 

комісією роботи); екзамен (оцінювання рівня засвоєння теоретичного та 

практичного матеріалу з навчальної дисципліни). 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar). Згідно з цим 

Положенням використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

За засвоєння теоретичного та практичного матеріалу змістових модулів 

Вид занять 

(контролю) 

Змістовий  

модуль №1 

Змістовий  

модуль № 2 

Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Лекції 5 5 - 10 

Лабораторні роботи 10 10 - 20 

Поточний контроль 25 25 - 50 

Усього 40 40 20 100 

 

За виконання курсової роботи 

Пояснювальна записка Захист роботи Сума 

60 40 100 

 

 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1174
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar
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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 

 


