
 



 

 



1. Мета дисципліни – ознайомлення зі складом та методикою ідентифікації й 

цифрового подання моделей об’єктів містобудівного кадастру та їх аналіз 

геоінформаційними засобами.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати теоретичні та практичних основи побудови і керування базами даних та 

геоінформатики. 

2. Володіти навичками роботи в програмному середовищі геоінформаційної 

системи. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна присвячена вивченню процесу цифрової інвентаризації нерухомості на 

прикладі створення геопросторової бази даних містобудівного кадастру. Розглядаються 

завдання і особливості містобудівного кадастру, як бази геопросторових даних, що 

об’єднує інформацію різних сфер містобудівної діяльності. Геоінформаційна система 

розглядається як зручний інструментарій створення і підтримки актуальності даних 

містобудівного кадастру завдяки наявності двох складових: метричної і атрибутивної. 

Практична складова реалізується шляхом створення файлової бази геоданих 

містобудівного кадастру з обмеженнями в вигляді доменів з концептуальним поданням її 

моделі в редакторі схем геоінформаційної системи.   

3. Завдання (навчальні цілі): 

–   ознайомлення зі структурою баз даних інвентаризації нерухомості; 

– навчання методам створення і підтримання бази геоданих містобудівного 

кадастру за допомогою інструментарію геоінформаційної системи. 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетенцій: 

– ведення автоматизованої земельно-кадастрової системи, земельно-

інформаційної системи для органів земельних ресурсів (ЗК-6);. 

– уміння  ідентифікувати, класифікувати та описувати цифрові моделі шляхом 

використання аналітичних методів і методів моделювання (ФК-12). 

 

4. Результати навчання (РН) 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 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 
стан і тенденції інформатизації 

містобудівної діяльності 

лекція 

самостійна робота 

 

Контрольні 

роботи 

 

10% 

1.2 
методологію створення ГІС 

містобудівного кадастру 
10% 

1.3 
структуру бази даних 

містобудівного кадастру 
10% 

1.4 

порядок наповнення та 

супроводження бази об’єктів 

містобудівного кадастру 

10% 

2.1 

проектувати концептуальну 

модель кадастрової бази геоданих 

в середовищі ГІС семінар 

самостійна робота 

Обговорення 

на семінарі, 

звіти за 

результатами 

самостійної 

роботи 

10% 

2.2 

керувати поведінкою і 

наповненням бази геоданих ГІС 

містобудівного кадастру  

10% 



3.1 

демонструвати навички 

ефективної міжособистісної 

взаємодії та командної роботи. 
семінар 

Обговорення 

на семінарі 
10% 

3.2 

демонструвати вміння 

використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології 

Обговорення 

на семінарі 
10% 

4.1 

демонструвати здатність вчитися 

і бути сучасно навченим 
семінар,  

самостійна робота 

 

Обговорення 

на семінарі, 

звіти за 

результатами 

самостійної 

роботи 

10% 

4.2 

виконувати пошук та 

опрацювання різних джерел 

географічної інформації 

самостійна робота 10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

знати теоретичні основи оцінювання нерухомості 

і земельного кадастру 
+ + + +       

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, 

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 

    + +     

обробляти результати геодезичних вимірювань, 

топографічних і кадастрових знімань, з 

використанням геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і системи 

керування базами даних 

    + +     

демонструвати навички ефективної 

міжособистісної взаємодії та командної роботи. 
      + +   

демонструвати вміння використовувати 

інформаційні і комунікаційні технології 
      + +   

демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 

навченим 
        + + 

виконувати пошук та опрацювання різних джерел 

географічної інформації 
        + + 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання тестових контрольних робіт, оцінкою на 

семінарських заняттях та виконання завдань самостійної роботи.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

   результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання)   – 40%;  

   результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння)   – 20%; 



   результати навчання – 3.1 – 3.2 (комунікація)   – 20%;  

   результати навчання – 4.1 – 4.2 (автономність)  – 20%. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено один змістовий навчальний модуль. Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, семінарів та самостійної домашньої роботи. Завершується дисципліна – 

іспитом (у 1-му семестрі).  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні 

письмові тестові роботи. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, 

передбачених пунктами 2.1 – 2.2, студенти під час семінарських занять демонструють 

результати своєї самостійної роботи та набуті навички.  

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна 

робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 

балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не 

менш як 60% від максимально можливої кількості балів. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту (усно/письмова форма):  максимальна  

кількість  балів  на іспиті - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до 

семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на іспит).  

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж  критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються. Рекомендований мінімум для 

допуску до іспиту – 36 балів. 

Студент допускається до іспиту за умови подання всіх передбачених планом звітів за 

самостійну роботу. 

За роботи, подані не в зазначений термін, віднімається по 2 бали за кожен день 

прострочки. 

 КР1 КР2 СР 1 СР 2 СР 3 СР 4 СР 5 іспит 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 4 4 6 6 6 6 6 22 60 

Максимум 10 10 8 8 8 8 8 40 100 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни форм оцінювання із зазначенням 

орієнтовного графіку оцінювання).  Оцінювання проводиться шляхом накопичення балів 

за всі елементи контролю з дисципліни (контрольні роботи, результати самостійної роботи 

та модульні контрольні роботи з усною інтерпретацією викладених в них тверджень). 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семін. С/Р 

1 курс 1 семестр 

Змістовий модуль 1 Цифровий кадастр 

1 
Тема 1. Особливості комп’ютерної інвентаризації 

нерухомості   
2  10 

2 
Тема 2. Аналіз стану і тенденції інформатизації кадастрової 

інформації 
2 2 10 

3 
Тема 3. Основні завдання та принципи створення 

кадастрової геоінформаційної системи  
2 2 10 

 Контрольна робота 2   

4 
Тема 4. Інструментарій геоінформаційної системи для 

створення UML-діаграм 
2 2 10 

5 
Тема 5. Порядок наповнення і поведінка бази геоданих 

містобудівного кадастру 
2 2 10 

6 
Тема 6. Організації зберігання містобудівної документації в 

ГІС містобудівного кадастру 
2 2 10 

7 
Тема 7. Проблеми та шляхи формування багатоцільового 

кадастру 
2   

 Підсумкова контрольна  робота   2   

 ВСЬОГО 18 10 60 

 

Загальний обсяг 90 год, в тому числі: 

Лекції – 18 год. 

Семінари – 10 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 60 год. 
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