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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – окреслити містобудівний кадастр як державну систему 

зберігання і використання геопросторових даних про територію, 

адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні 

умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і 

правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та 

будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних 

ресурсів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Студенти повинні знати основи землеустрою і кадастру, мати базові знання 

з геоінформатики. Розробляти легенди картографічних творів і створювати 

картографічні моделі; вибирати методи, засоби та обладнання з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі геодезії та землеустрою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Містобудівний кадастр є дисципліною за вибором ВНЗ. Дисципліна дає 

уяву про формування інфраструктури геопросторових даних на усіх рівнях 

адміністративно-територіального устрою країни та управління процесами 

планування й розвитком території, в яких найвагомішою й комплексною є 

містобудівна діяльність.  Дисципліна тісно пов’язана із суміжними галузями 

знань, такими як аерокосмічні методи  дослідження,  геоінформатика,  

картографія, землеустрій та кадастр. 

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячено 

завданню та особливості формування містобудівного кадастру, аналізу стану і 

тенденції  інформатизації  містобудівної діяльності, основним завданням та 

принципам створення ГІС містобудівного кадастру. 

У другому модулі розкривається особливість організації  зберігання 

містобудівної  документації в ГІС містобудівного кадастру, подаються класи 

об’єктів містобудівного кадастру. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Завдання – засвоєння методів формування інфраструктури геопросторових 

даних на усіх рівнях адміністративно-територіального устрою міста. Навчальні 

цілі з врахуванням професійних компетенцій передбачають: 

- знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, 

чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів у галузі містобудівного кадастру; 

- здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач містобудівної діяльності із 

забезпечення функціонування міста; 

- здатність використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної 

оцінки точності та вибору технологій проектування і виконання 

прикладних професійних завдань. 
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5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

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

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Загальну схема етапів створення МБК лекція 

модульна 

контрольна 

робота, бліц-

опитування, 

дискурс 

5% 

1.2 Правову  основу  формування  та  

ведення   містобудівного кадастру 

лекція 5% 

1.3 Ознаки сучасного етапу розвитку 

інформатизації кадастрової діяльності 

лекція, 

лабор. робота 

5% 

1.4 Система МБК на різних 

територіальних рівнях 

лекція, 

лабор. робота 

5% 

1.5 Склад та зміст містобудівного 

кадастру 

лекція, 

лабор. робота 

5% 

1.6 Структура повного фасетно-

позиційного коду документа 

лекція 

лабор. робота 

 5% 

2.1 Інформаційно-аналітична система 

забезпечення містобудівної діяльності 

лабор. робота виконання 

лабор. робіт, 

виконання 

індивідуальних 

робіт, 

іспит 

до 40% 

2.2 Організаційно інформаційна система 

МБК 

лабор. робота 

2.3 Реєстрація відомостей у МБК лабор. робота до 15% 

2.4 Реєстрація, ідентифікація та 

використання наборів векторних 

даних у БГД ГІС МБК 

лабор. робота 

3 Вироблення у студентів вміння 

використовувати інформаційні 

технології для вирішення типових 

завдань містобудівної діяльності 

 

лекція, 

лабор. робота, 

вирішення 

конкретних задач, 

дискусія 

виконання 

індивідуальних 

робіт, 

дискусія, 

іспит 

до 10% 

4 Виконувати пошук та опрацювання 

різних джерел географічної 

інформації 

дистанційне 

навчання 

самостійна 

робота 

5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни (код)  

 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
 

4
 

1. використовувати усно і письмово технічну українську мову  
 

       + 
 

  
2. знати теоретичні основи топографічного і тематичного 

картографування, складання та оновлення карт, землеустрою, 

оцінювання нерухомості і земельного кадастру; 
 + + + + 

 
+ + + +  

 

3. знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального 

використання, охорони, обліку та оцінки земель на локальному і 

господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні; 

     

+ 

     

 

4. використовувати методи збирання інформації в галузі землеустрою, 

її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного 

або виробничого завдання; 
     

 
 + +   

+ 
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5. розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової 

документації та документації з оцінки земель, складати карти і готувати 

кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії; 

     

 

  + + + 

 

6. володіти технологіями і методиками кадастрових знімань та 

комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних 

системах; 
     

 
   + + 

 

Комунікація: 
7. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології. 
  +   

+ 
+ + + + + 

 

Автономність: 
8. Виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної 

інформації. 
+     

 
     

+ 

Відповідальність: 
9. Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 
     

 
     

+ 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих 

результатів навчання визначається за результатами виконання практичних робіт 

і модульних контрольних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 

опанування на належному рівні наступна: 

 результати навчання – 1.1-1.5 (знання) – до 5% за кожен; 

 результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.2) – до 40% 

 результати навчання – 2 (вміння РН 2.3-2.4) – до 15% 

 результати навчання – 3 (комунікації) – до 15% 

7.2. Організація оцінювання:  
Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка 

передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 
теоретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність 
методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість 
пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних 
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) 
включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), 
ідентифікація шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може 
виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) 
проблем (25%). Курс складається з двох змістових модулів. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Формами 

контролю знань та умінь студентів є: лабораторні роботи; модульні контрольні 

роботи, самостійна робота.  

Обов’язковим для заліку є здача двох змістових модулів і усіх лабораторних 

упродовж семестру. 

Оцінювання за формами  контролю: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – 20  балів Max. – 30 
бали 

Min. – 20 бали Max. – 30 
балів 

Лабораторна робота „7”  х  1 = 7 „10” х 1 = 10 „4”  х  3 = 12 „6”  х  3 = 18 
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Модульна 
контрольна робота 1 

„13”  х  1 = 13 „20” х 1 = 20   

Модульна 
контрольна робота 2 

  „8”  х  1 = 8 „12”  х  1 = 12 

„3” 
– мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання іспиту обов'язково перездача 

лабораторних  робіт. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

іспит  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 20 20 20 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1  

1 
Тема 1. Завдання та особливості формування 

містобудівного кадастру 
2 2 20 

2 
Тема 2. Аналіз стану і тенденції  інформатизації  

містобудівної діяльності 
2 2 10 

 Тема 3. Структура системи містобудівного кадастру 2 2 10 

3 Модульна контрольна робота    

Змістовий модуль 2  

4 
Тема 3. Фасетний метод класифікації та кодування 

основних ознак містобудівної документації 
4 4 10 

 Тема 4. Класи об’єктів містобудівного кадастру 4 4 10 

5 Модульна  контрольна  робота    

6 Підсумкова контрольна робота    

 ВСЬОГО 14 14 60 

 
* – теми для самостійного вивчення 
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Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Навчальних – 30 год. 

Лекцій – 14 год. 

Практичні – 14 год. 

Консультації з плану –  2 год. 

Самостійна робота – 60 год.  
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