


  



Метою вивчення дисципліни: є ознайомлення з особливостями європейської інфраструктури 

просторових даних, аналізом сучасного стану Української інфраструктури просторових даних 

(УкрІПД) та перспективами створення єдиного геонформаційного простору країни. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
З метою кращого освоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку 

оволодіти базовими знаннями та навичками в геоінформаційних системах та в геодезії та 

землеустрої вміти аналізувати отримані результати. 

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В програмі дисципліни основна увага приділяється вивченню законодавчого забезпечення кадастру, 

обробки та збереження геопросторових даних (включаючи: геодезичні, картографічні та кадастрові 

дані), нормативно–правового забезпеченню УкрІПД, геоінформаційним ресурсам; вихідним 

картографічним матеріалам для різних рівнів баз геоданих, імплементації інформаційної структури 

профілю метаданих. 

Завдання  (навчальні цілі): 

- знання теоретичних основ національної інфраструктури геопросторових даних; 

- вміти  використовувати технології для створення ІПД; 

- вміти створювати загальні моделі та профілі на основі мови UMLта XML; 

- оволодіння структурою та основними компонентами УкрІПД; 

 - засвоєння принципів створення ІПД на основі профілю стандартів ISO.  

 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Мет

оди 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Теоретичні основи інфраструктури 

просторових даних 
лекція, семінарське 

заняття 

Виступ, 

письмова 

робота 

до 10% 

1.2 Технологічні та технічні умови та вимоги 

щодо створення інфраструктури 

просторових даних 

лекція, семінарське 

заняття 

Виступ, 

письмова 

робота 

до 10% 

1.3 Міжнародне формування інфраструктури 

просторових даних Inspire   
лекція, семінарське 

заняття 

Виступ, 

письмова 

робота 

до 10% 

1.4 Організаційні аспекти формування Банку 

даних для проектування побудови 

інфраструктури просторових даних 

лекція, семінарське 

заняття 

Виступ, 

письмова 

робота 

до 10% 

2.1 Використовувати технології ESRI для 

створення інфраструктури просторових 

даних 

лекція, семінарське 

заняття 

Виступ, 

письмова 

робота 

до 15% 

2.2 Створювати  інфраструктуру 

просторових даних на основі профілю 

стандартів 

лекція, семінарське 

заняття 

Виступ, 

письмова 

робота 

до 15% 

3.1 Організовувати колективну   роботу  для 

створення інфраструктури просторових 

даних у ефективному розв’язуванні 

поставленої задачі  

- - до 15% 

4.1 Розуміння особистої 

відповідальності за 

професійні рішення які можуть 

давати  інформацію про земельні ресурси  

- - до 15% 



Структура курсу: лекційні, семінарські  заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Модульна робота «Міжнародний досвід та сучасний стан інфраструктури просторових даних 

України (УкрІПД)» – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Модульна робота «Практична реалізація та перспективи у сфері УкрІПД» – 15 балів (рубіжна 

оцінка 9 балів) 

3) Оцінка за роботу на семінарських заняттях, а також за реферати та презентації за 

темами лекційного матеріалу – 50 балів (рубіжна оцінка 30 балів) 

  

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Під час заліку студент виконує залікову роботу з використанням знань 
щодо аналізу сучасного стану Української інфраструктури просторових даних.  Підсумкове 

оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання 

студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 
 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або  

залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 

   Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 

Знати теоретичні основи геології, геодезії, вищої та 

інженерної геодезії, топографічного і тематичного 

картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, 

землеустрою, оцінки нерухомості і земельного кадастру. 

+   +  +   

Знати методики збору та структуризації інформації для 

наукових досліджень у галузі геоінформатики, 

фотограмметрії та ДЗЗ, методи обробки цифрових 

зображень в середовищах спеціальних пакетів, програм та 

ГІС. 

 + + + +    

Використовувати методи збирання інформації в галузях 

геодезії і землеустрою та геонауках, їх систематизацію і 

класифікацію відповідно до поставленого проектного або 

виробничого завдання.  

 

 + + + + +  + 

Обробляти результати геодезичних вимірювань, 

топографічних і кадастрових знімань, з використанням 

геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних 

засобів і системи керування базами даних. 

   + + + + + 



семестру набрав менше 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: виконання підготовки презентацій за темами лекцій та семінарські заняття (де 

студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 

використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових 

модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 

заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції  
Семінарські 

заняття 

Самостійна 
робота 

Розділ 1. Теоретичні основи  інфраструктури геопросторових даних України (УкрНІГД) 

1 

Вступ. 

Тема 1  Нормативно – правове забезпечення 

УкрНІГД 

4 2 14 

2 

Тема 2.  Міжнародний досвід формування 

інфраструктури геопросторових даних та 

стандартизація геопрострової інформації 

2 2 16 

 Контрольна робота 1  1  

Розділ 2  Основні підходи щодо створення НІГД 

3 

Тема 3.  Створення інфраструктури просторових 

даних на основі профілю стандарту ISO 

19115 

4 4 14 

4 
Тема 4.  ІГД та топографо-геодезична та 

картографічна діяльність в Україні 
4 2 16 

 Контрольна робота 2  1  

 Залік  2  

 ВСЬОГО 14 14 60 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Семінари – 14 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 60 год. 
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