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СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ 

Системи автоматизованого проектування у землеустрої 

 

VІІ (осінній) семестр 2020-2021 навчального року  

Освітній рівень: перший (бакалавр)  

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»   

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»  

Освітня програма: Освітньо-професійна програма бакалавра «Геодезія та 

землеустрій» 

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group 

Мова викладання: українська. 

  

Лектор: Артамонов Володимир Володи мирович (д.т.н., професор).  

Контакти: +38 (096) 949 0048, e- : gzk@kdu.edu.ua 

Години прийому та консультації: вівторок, 12.00-14.00.  

Розміщення кафедри: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21/1, 7-й корпус,  2-й 

поверх, к. 7217 

  

Опис дисципліни 

«Системи автоматизованого проектування у землеустрої» – навчальна 

дисципліна, завданням якої є засвоєння студентами знань щодо цілей, завдань, 

методики та порядку автоматизованого виконання проектних робіт у 

землеустрої. 

 Навчальна дисципліна має на меті 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 7.Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

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. 
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ФК 16 Здатність проектувати бази геоданихі вводити інформацію, будувати 

цифрові моделі місцевості, проводити аналіз у середовищі геоінформаційних 

систем. 

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. 

ПРН 10 Здатність демонструвати навички застосування технологій і методик 

планування і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та 

комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах. 

 

 

Тематика лекційного курсу 

Тема 1. Загальна характеристика САПР 

Тема 2. Математичне забезпечення САПР.  

Тема 3. Інформаційне забезпечення САПР  

Тема 4.  Лінгвістичне та програмне забезпечення САПР. 

Тема 5.Технічне та методично-організаційне забезпечення САПР. 

 

Методи навчання 

Репродуктивні (опитування, тестування, виконання проектних процедур 

(планування, розрахунки, конструювання). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. Петренко П.Н. Автоматизированное проектирование. –М: Наука, 2007. -384с. 

2. Полещук Н. Самоучитель AutoCAD. -С-П: БХВ-Петербург, 2004. -598с. 

3. Шипулин В.Д. Введение в использование QGIS.  – Харьков: – ХНАГХ, 2005. 

258с. 

4. Макаров Е. MathCAD. Учебный курс. – М – С-П – Киев: Питер, 2009. -381с. 

5. Алейников И.А.  Практическое использование пакета MathCAD при решении 

задач. –М: Наука, 2002. -113с. 

6. Тревис Дж. LabVIEW для всех. –М: ДМК Пресс, 2012. -544с.  
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7. Волков С.Н. Землеустройство. Системы автоматизированного 

проектирования в землеустройстве / С.Н.Волков. - Т. 6.- М.: Колос, 2002 – 328 

с. 

8. Александровська Л.А. Системи автоматизованого землевпорядного 

проектування: курс лекцій для студ. заоч. форми навчання спец. 120301 - 

«Землевпорядкування». /Л.А. Александровська; Новочерк. держ. Меліор. акад. - 

Новочеркаськ, 2006. - 67 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

      - уроки з AutoCAD та інструкція з їх використання 

      - основи роботи в пакеті MathCad 

      - основи роботи в пакеті QGIS 

      - oснови роботи з LabVIEW 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Системи автоматизованого 

проектування у землеустрої» потребує:  

 відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно 

із навчальним планом;  

 підготовки до лабораторних робіт;  

 виконання індивідуального завдання.   

Розв’язання практичних завдань повинно як за формою, так і за змістом 

відповідати визначеним у завданні вимогам та містити розрахунок із 

наведенням необхідних креслень на підставі індивідуальних вихідних даних. 

На лабораторних заняттях присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою.  

Бали за виконання й захист усіх лабораторних робіт, передбачених 

програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх захисту. При цьому 

максимальним рейтингом оцінюється виконання усіх лабораторннх робіт згідно 

з розкладом занять за умови їх захисту.  

Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Те ж саме стосується й 

студентів, які не змогли з першого разу розв’язати поставлене завдання або 

показали відсутність теоретичних знань з основних питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним та 

дотримуватися дисципліни, санітарно-гігієнічним норм та правил, та часових 

(строкових) параметрів навчального процесу. 

Вся робота має виконуватися студентами індивідуально, керуючись 

власними знаннями, уміннями та навичками. 

Посилання на всі використані ресурси та літературні джерела повинні 

бути чітко визначені та оформлені належним чином.  

  

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 

кафедрою створюється Гугл-Клас з наданням  вичерпного пакету методичних 
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матеріалів до лекцій і лабораторних робіт та організацією проведення 

індивідуальних консультацій. 

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль, семестровий 

залік.   

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 
Вид занять Сума 

Лекції 20 

Лабораторні роботи  80 

Усього 100 
 

 

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

