


 



Метою викладання дисципліни є:  

- формування уявлень про сучасне розуміння кадастрових систем, 

призначення, склад та функції геоінформаційних систем у створенні кадастрових 

систем, концепцію автоматизованої системи Державного земельного кадастру, 

структуру даних геоінформаційної системи Державного земельного кадастру;  

- набуття практичних навичок з основ побудови та застосування 

автоматизованих систем земельного та містобудівного кадастрів на базі сучасних 

комп’ютерних технологій, що дозволяють отримувати якісно нові обґрунтовані 

управлінські та проектні рішення. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Знати основи ведення Державного земельного кадастру методи математичної 

обробки інформації та правові засади використання земель та основи ГІС. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Під час вивчення дисципліни студенти набувають теоретих знань та 

практичних навичок з застосування сучасних геоінформаційних систем для 

розвитку і ведення Державного земельного кадастру, що є необхідним для 

ефективного управління земельними ресурсами, ведення земельної статистики, 

землеустрою, регулювання земельних відносин, підтримки податкової та 

інвестиційної політики держави, розвитку ринку землі і обґрунтування розмірів 

плати за землю. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

- оволодіння знаннями щодо законодавчо-нормативного забезпечення 

Державного земельного кадастру (ДЗК) в Україні та концептуальних положень, 

покладених в основу його створення і функціонування;  

- дослідження тенденцій, розвитку науки в області геоінформаційних систем, 

автоматизації кадастрових систем;  

- дослідження питань ефективності ведення кадастру, 

земельноінформаційних систем із застосуванням ГІС-технологій;  

- оволодіння студентами знаннями щодо концептуальних положень, 

поставлених в основу створення та функціонування автоматизованої системи ДЗК 

з використанням сучасних геоінформаційних систем;  

- забезпечення практичного виконання завдань ведення державного 

земельного кадастру із застосуванням ГІС-технологій;  

- розвиток навичок інтерпретації, аналізу та узагальнення даних при 

формуванні текстових та картографічних матеріалів ДЗК та прийняття на їх основі 

зважених рішень; - розвиток навичок самостійного рішення практичних задач 

ведення державного земельного кадастру із застосуванням ГІС-технологій;  

- дослідження тенденцій розвитку науки та техніки в області автоматизації 

ДЗК. 

Предметом дисципліни: теоретичні, правові, технічні та технологічні засади 

ведення Державного земельного кадастру із застосуванням геоінформаційних 

систем, інтегрування інформації до існуючої бази даних ДЗК.  



Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни  Результат навчання 

1.1 поняття, систему, принципи ведення 

державного земельного кадастру з 

використанням засобів ГІС-

технологій;  

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.2 складові частини інформаційного 

забезпечення земельного кадастру;  

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 постановку і організацію земельно-

кадастрових робіт із застосуванням 

геоінформаційних систем;  

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до10% 

1.4 способи і прийоми створення 

повноцінної планово-картогарфічної 

основи для ведення кадастру з 

використанням засобів 

ГІСтехнологій;  

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до10% 

1.5 перспективи розвитку кадастрових 

систем на основі ГІС-технологій. 

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до10% 

2.1 використовувати в роботі сучасні 

інформаційні технології 

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до10% 

2.2 виконувати збір і введення 

кадастрових даних та їх актуалізацію 

в ГІС 

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до10% 

2.3  одержувати, обробляти, аналізувати і 

систематизувати земельнокадастрові 

дані в сучасних ГІС; 

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до10% 

2.4 виконувати увесь комплекс робіт по 

веденню основного і поточного 

земельного кадастру на 

підприємствах, у районах, містах, 

областях з використанням 

геоінформаційних систем;  

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до10% 

2.5 формулювати науково обґрунтовані 

рекомендації щодо вирішення 

конфліктів землектористування, 

прийняття управлінських рішень на 

основі ГІС-аналізу. 

лекція, практичне 

заняття самостійна 

робота 

Письмова 

робота 
до10% 

3.1 Вміти організувати командну 

розробку для ефективного вирішення 

поставленої задачі 

практичне заняття --/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

--/- --/- до 5% 



Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 

 

 

                           Результати навчання 

дисципліни  

Програмні результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Використовувати методи і 

технології землевпорядного 

проектування, територіального 

та господарського землеустрою, 

планування використання та 

охорони земель, кадастрових 

знімань та ведення державного 

земельного кадастру. 

+ + + +  + +  +    

Розробляти проекти 

землеустрою із застосуванням 

комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і 

цифрової фотограмметрії. 

+ + +  + + + + +  + + 

Володіти методами ГІС в 

управлінні проектами та 

територіями, з врахуванням 

впливу низки умов соціально-

економічного, екологічного, 

ландшафтного, природо-

охоронного характеру та інших 

чинників. 

+  +  + +  +  +   

Володіти методами організації 

топографо-геодезичного і 

землевпорядного виробництва 

від польових вимірювань до 

менеджменту та реалізації 

топографічної та 

землевпорядної продукції на 

основі сучасних комп’ютерних 

технологій з необхідним 

програмним ГІС-забезпеченням. 

+  + +  + + + +  + + 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

 

Розподіл годин за програмою і робочим навчальним планом 

№ 

тем 
Назва розділу, теми 

Обсяг годин 

лекції 
прак-

тичні 

само-

стійн. 

1 2 3 4 5 

1 

Інформаційні технології 

В системі управління земельними ресурсами. 

Кадастрово-реєстраційцні системи. 

2   8 

2 
Iнфраструктура геопросторових даних. 

Географічні інформаційні системи. 
2   10 

3 

Організація і обробка інформації в ГІС. 

Програмне забезпечення земельно-кадастрових 

робіт 

   

4 

Архітектура кадастрово-реєстраційної системи 

України. Застосування GPS апаратури для цілей 

кадастру. 

2   8 

5 

Дані аерокосмічного зондування землі як джерело 

інформації для вирішення завдань кадастру. ГІС-

технологія створення цифрових тематичних карт 

2 2 6 

6 

Аналіз  кадастрової інформації в ГІС. Моделі 

адресного реєстру та вулично-дорожньої мережі 

населеного пункту 

2   6 

7 

Геоінформаційні системи інженерних 

комунікацій. Грошова оцінка земель населених 

пунктів із застосуванням геоінформаційних 

технологій. 

2 2 4 

 Всього 14 14 88 

 

Загальний обсяг: 120 год. в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота - 88 год. 

 

 

 



Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання  

1. Модульна контрольна робота з базових основ кадастрових систем– 10 балів 

(рубіжна оцінка 6 балів). 

2. Модульна контрольна робота з розв’язання кадастрових завдань засобами ГІС-

технологій – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

3. Оцінка за виконання самостійних практичних робіт та виконану роботу на 

практичних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали). 

2. Підсумкове оцінювання Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

іспиту. Студент не допускається до підсумкового оцінювання якщо під час 

семестру набрав менше ніж 24 бали. Під час іспиту студент відповідає на три 

теоретичні питання. Максимальна оцінка на іспиті 40 балів, рубіжна оцінка 24 

балів. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною 

шкалою. Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента 

впродовж усього семестру, як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру, 

та кількості балів, отриманих на іспиті. 

 Семестрова 

кількість балів 
Іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. На протязі 

семестру передбачено виконання 6 практичних робіт (де студенти мають 

продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 

використовуючи окреслені викладачем методи та засоби), проведення 2 

письмових модульних контрольних робіт.  

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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