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Опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – підготовка студентів до створення і 

використання кадастрових баз даних. 

Завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення з основними 

поняттями баз даних; засвоєння теоретичних положень проектування 

просторових баз даних; ознайомлення з методами і засобами створення баз 

даних; набуття практичних навичок розробки кадастрових баз даних; набуття 

практичних навичок роботи з системами керування базами даних. 

Кількість кредитів – 5. 

Навчальна дисципліна має сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Базові знання математики, інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; навички використання математичних методів і програмних засобів 

у професійній сфері. 

Фахові компетентності: 

ФК 10. Базові знання принципів організації банків геоінформації, 

основних теоретичних положень геоінформатики, компонентів 

геоінформаційних систем, моделей геопросторових даних, методики та сфер 

застосування геоінформаційного аналізу. 

ФК 16. Здатність проектувати бази геоданих і вводити інформацію, 

будувати цифрові моделі місцевості, проводити аналіз у середовищі 

геоінформаційних систем. 

ФК 21. Здатність аналізувати предметну область і вибирати оптимальні 

моделі даних і методи проведення геоінформаційного аналізу. 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 6. Здатність поєднувати теорію основ інформатики і 

геоінформаційних технологій і практику використання комп’ютерних 

програмних засобів та баз даних для оброблення результатів геодезичних 

вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, для виконання проектів 

землеустрою, розроблення землевпорядної, кадастрової документації та 

документації з оцінки земель, складання карт і підготовки кадастрових даних із 

застосуванням комп’ютерної техніки, геоінформаційних систем й цифрової 

фотограмметрії. 

ПРН 8. Здатність демонструвати вміння застосовувати методи збирання 

інформації, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого 

проектного або виробничого завдання топографо-геодезичного та 

землевпорядного змісту. 
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Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

(денна/заочна) 

Лекції 14/6 

Лабораторні роботи 36/8 

Самостійна робота 100/136 

Всього годин 150 

 

Теми лекцій 

1. Введення в бази даних. 

2. Реляційна модель даних. 

3. Мови запитів. 

4. Проектування баз даних. 

5. Метод нормальних форм. 

6. Метод «Сутність-зв’язок». 

7. Супроводження баз даних. 

 

Теми лабораторних занять 

1. Реляційна модель даних. 

2. Зв’язування таблиць. 

3. Операції реляційної алгебри. 

4. Мова запитів за зразком QBE. 

5. Структурована мова запитів SQL. 

6. Створення бази даних Microsoft Access. 

7. Створення таблиць бази даних Microsoft Access. 

8. Робота з даними в режимі конструктора й таблиці Microsoft Access. 

9. Визначення ключів, індексів та зв’язків таблиць бази даних Microsoft 

Access. 

10. Залежності між атрибутами. 

11. Метод нормальних форм. 

12. Побудова ER-моделей при проектуванні бази даних методом 

«Сутність-зв’язок». 

13. Формування відношень на основі діаграм ER-типу. 

14. Пошук, відбір та сортування даних Microsoft Access. 

15. Робота з запитами в Microsoft Access. 

16. Робота зі звітами. 

17. Робота з екранними формами. 

18. Робота з мультимедійними даними та гіперпосиланнями. 

 

Індивідуальне завдання 

Контрольна робота: «Складання обмінного файлу у форматі XML». 
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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. ДСТУ 19101:2002 (Е) Національний стандарт України. Комплекс 

стандартів «Географічна інформація / Геоматика». Геграфічна інформація – 

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

2. Мальцев М. Г. Бази данных: учебник для высших учебных заведений / 

М. Г. Мальцев, А. Д Хомоненко, В. М. Цыганков ; под. ред. 

проф. А. Д. Хомоненко. Санкт-Петербург: Корона принт, 2004. 736 с. 

3. Шекхар Ш., Чаула С. Основы пространственных баз данных / 

Ш. Шекхар, С. Чаула ; пер. с англ. Москва: Кудиц-Образ, 2004. 336 с. 

4. Дейт К. Д. Введение в системы баз данных / К. Д. Дейт ; пер. с англ. – 

Москва: Издательский дом «Вильямс», 2001. 1072 с. 

5. Кузин А.В. Базы данных : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В. Кузин, С.В. Левонисова. Москва: Издательский центр 

«Академия», 2008. 320 с. 

6. Сеннов А. Access 2010. Учебный курс / А. Сеннов. Санкт-Петербург: 

Питер, 2010. 288 с. 

7. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Microsoft Access 2000. Санкт-

Петербург.: БХВ Санкт-Петербург, 1999. 416 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Проектування кадастрових баз даних». – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://krnu.org/course/view.php?id=554. 

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

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

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

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

http://gis-lab.info. 

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

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

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:  

http://krnu.org/course/view.php?id=554
http://glab2007.narod.ru/main.html
http://gis-lab.info/
https://gisa.org.ua/index.htm
http://citforum.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
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 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 формування файлу обміну 
даними результатів землевпорядних робіт у форматі XML. Контрольна робота 
оформляється у вигляді пояснювальної записки та електронного документа у 
форматі XML. 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/course/view.php?id=554. 

 

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, 

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.  

 

http://krnu.org/course/view.php?id=554
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar
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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
) 

С
у

м
а 

Лекції 4 6 - - 10 

Лабораторні роботи 10 10 - - 20 

Поточний контроль 20 20 - - 40 

Усього 34 36 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 

 


