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Опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – підготовка студентів до використання 

геоінформаційних систем (ГІС) при розв’язанні завдань муніципального 

управління.  

Завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення з основними 

поняттями муніципального управління; ознайомлення з технічними основними 

муніципальних ГІС; засвоєння теоретичних положень цифрового моделювання 

місцевості як основи муніципальної інфраструктури просторових даних; 

набуття практичних навичок роботи з повнофункціональною 

геоінформаційною системою ArcView GIS та ін.  

Кількість кредитів – 6.  

Навчальна дисципліна має сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів.  

Загальні компетентності:  

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 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 11. Вміти володіти технологіями і методиками планування і 

виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах. 
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Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

(денна/заочна) 

Лекції 16/4 

Лабораторні роботи 30/14 

Самостійна робота 134/162 

Всього годин 180 

 

Теми лекцій 

 

1. Геоінформаційні технології в муніципальному управлінні  

2. Цифрова модель місцевості як основа муніципальної інфраструктури 

просторових даних  

3. Засоби цифрового картографування  

4. Вимоги до цифрових карт муніципальних утворень 

 

Теми лабораторних занять 

1. Ознайомлення з оболонкою геінформаційної системи ArcView GIS  

2. Створення видів і тем в ArcView GIS  

3. Властивості видів ArcView GIS  

4. Використання редактора легенди в ArcView GIS  

5. Встановлення властивостей відображення теми ArcView GIS  

6. Використання таблиць в ArcView GIS і створення зв'язків між ними  

7. Робота з шейп-файлами в ArcView GIS  

8. Геокодування адрес в ArcView GIS  

9. Запити до таблиць і створення діаграм за таблицями в ArcView GIS  

10. Аналіз просторових відносин в ArcView GIS  

11. Географічна прив'язка растрових зображень в ArcView GIS  

12. Створення компоновок в ArcView GIS  

 

Індивідуальне завдання 

Контрольна робота: «Створення й аналіз цифрової моделі 

муніципального утворення». 

 

Методи навчання 

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

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

рекомендованою літературою (читання, вивчення, конспектування). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: 

Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД 

"Університетська книга", 2006. – 295 с.  
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2. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы.: 

Пер. с англ. Москва: Дата+, 1999. 489 с.  

3. Суховірський Б.І. Географічні інформаційні системи. Навчальний 

посібник. Чернігів: ДКП РВВ, 2000. 197 с.  

4. Митчел Э. Руководство по ГИС анализу. – Часть І: Пространственные 

модели и взаимосвязи / Пер. с англ. Киев: ЗАО ECCOMM Co, Стилос, 2000. 

198 с.  

5. Толковый словарь по геоинформатике / Баранов Ю.Б., Берлянт А.М., 

Кошкарев А.В., Серапинас Б.Б., Филиппов Ю.А.; Под ред. А.М.Берлянта и 

А.В.Кошкарева. Издание на CD-ROM. ГИС-обозрение, 1998.  

6. Основы геоинформатики: в 2 кн. Кн. 1: Учебн. пособие для студ. вузов 

/ Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; Под ред. В.С. Тикунова. 

Москва: Издательский центр "Академия", 2004. 352 с.  

7. Основы геоинформатики: в 2 кн. Кн. 2: Учебн. пособие для студ. вузов 

/ Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; Под ред. В.С. Тикунова. 

Москва: Издательский центр "Академия", 2004. 480 с.  

8. Королев Ю.К. Общая геоинформатика. Часть І: Теоретическая 

геоинформатика. Москва: Издательство ООО СП Дата+, 1998. 61 с.  

9. Геоинформатика / А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. 

Цветков. Москва: Макс Пресс, 2001. 349 с.  

10. Бугаеский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы: Учебное 

пособие для вузов. Москва: 2000. 222 с.  

11. Замай С.С., Якубайлик О.Э. Програмное обеспечение и технологии 

геоинформационных систем: Учеб. пособие. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 

1998. 110 с.  

12. Алгоритмы и структуры данных геоинформационных систем: 

Методические указания для студентов специальности 071903 – 

«Геоинформационные системы» / Сост. И.В. Варфоломеев, И.Г. Ермакова, А.С. 

Савельев. Красноярск: Красноярск. гос. техн. ун-т, 2003. 34 с.  

13. ДСТУ 19101:2002 (Е) Національний стандарт України. Комплекс 

стандартів "Географічна інформація / Геоматика". Геграфічна інформація – 

еталонна модель. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 65 с.  

14. Введение в ArcView GIS. Трехдневный курс с упражнениями и 

учебным материалом. Пер. с англ. УЦ "ГИСпроект", 1997. 578 с.  

Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Муніципальні ГІС». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1110. 

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

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

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

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

http://gis-lab.info. 

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

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

http://krnu.org/enrol/index.php?id=1110
https://gisa.org.ua/index.htm
http://gis-lab.info/
http://glab2007.narod.ru/main.html
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5. On-line библиотека свободно доступных материалов по 

информационным технологиям на русском языке. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://citforum.ru/. 

6. Електронна бібліотека «Веда». – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.lib.ua-ru.net/. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Проектування кадастрових баз даних» 
потребує:  

 підготовки до занять згідно з навчальним планом;  

 виконання лабораторних робіт;  

 виконання контрольної 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 контрольної роботи передбачає створення векторно-
топологічної моделі території муніципального утворення; створення таблиць 
даних об’єктів; проведення аналізу даних шляхом створення просторових 
запитів. Перед початком виконання роботи студент повинен опрацювати 
відповідні розділи нормативної, науково-технічної та довідкової літератури. 
Обсяг пояснювальної записки – 10-15 сторінок.  

При виконанні завдань здобувач вищої освіти повинен дотримуватися 
навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути 
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=1110. 

 

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 контрольної 

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

http://citforum.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://krnu.org/enrol/index.php?id=1110
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оцінювання 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 

К
о

н
тр

о
л
ьн

а 

р
о
б

о
та

 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

те
ст

 (
ек

за
м

ен
) 

Сума 

Лекції  5  5  -  -  10  

Лабораторні 

роботи  

10  10  -  -  20  

Поточний 

контроль  

20  20  -  -  40  

Усього  35  35  10  20  100  

 

За виконання контрольної роботи 

Пояснювальна записка Захист роботи Сума 

6 4 10 

 

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 

 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar

