




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати знання з теорії та практичного застосування процедур та 

методик збору і обробки геопросторових даних для забезпечення земельного кадастру. 

Надати студентам знання з теорії постобробки даних, отриманих від різних систем і  

приладів, а також сформувати необхідні практичні навички з обробки таких даних в 

програмному середовищі ArcGIS. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів: «Основи геоінформаційних систем та технологій», 

«Геодезія», «Основи землеустрою», «Прикладні геоінформаційні системи (ГІС в 

моніторингових системах)», «Основи дистанційного зондування Землі».  

2.Знання теоретичних та практичних основ геодезії, землеустрою та кадастру, 

геоінформаційних систем і технологій. 

3.Володіння навичками роботи в програмному середовищі ArcGIS. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс складається з двох змістових модулів.  

Перший модуль присвячений джерелам просторових даних для земельного кадастру та 

методикам їх знімання. Особлива увага приділяється моделі межі земельної ділянки як лінії 

перетину вертикальної площини, яка розділяє простори з різними юридичними ознаками, і 

площини земної поверхні. Розглядаються складові земельної ділянки як об’єкта геодезичного 

знімання і особливості взаємодії кадастрового плану і кадастрової карти як похідні цифрової 

земельної кадастрової бази даних. Також розглядається порядок організації і проведення 

геодезичних вимірів межі земельної ділянки методами координатної геометрії (COGO): 

починаючи з формування геодезичного базису за допомогою глобальних навігаційних 

супутникових систем (ГНСС) і подальшого розвитку знімальної геодезичної мережі з 

застосуванням електронних тахеометрів. Вводиться поняття кадастрового покриття, яке є 

основою метричної складової земельної кадастрової бази даних. В практичній частині дані 

геодезичного знімання земельної ділянки обробляються в програмному середовищі ArcGIS, 

створюється кадастровий план земельної ділянки засобами компонування. 

 

В другому модулі безпосередньо розглядаються процедури перетворення, очищення 

та підтвердження просторових/атрибутивних даних, одержаних за результатами 

геодезичного знімання. Розглядаються структури даних і функціонал спеціальних 

додатків, необхідних для зберігання і технічного обслуговування кадастрових даних. 

Використовується багато елементів баз геопросторових даних, таких як топологія, підтипи 

і набори просторових даних. Детально розглядається модель даних кадастрового покриття 

ESRI, яка є гнучкою і була успішно реалізована в таких країнах, як Канада, Австралія, 

Нідерланди, Швеція і Південна Африка. Розглянуті вимоги до зберігання кадастрових 

даних, а також моделі організації даних ESRI, набір даних ділянок (ESRI Parcel Fabric). 

Розглядаються такі завдання, як створення покриття ESRI Parcel Fabric, імпорт існуючих 

даних до нього і підтримка створених даних. 

 

Дисципліна «Основи ГІС в кадастрових системах» є однією з базових дисциплін 

практичного спрямування, яка формує навички створення і підтримки цілісної і 

топологічно узгодженої моделі просторових об’єктів земельного кадастру. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає в опануванні основ теорії проведення 

вирівнювання геодезичних вимірів в комплексному поданні від обладнання, яке 

забезпечує різну точність позиціонування, теорії створення метричної складової 

кадастрового покриття і застосування його в цифровій моделі земельного кадастру;  

навчання  процесу створення кадастрового покриття за даними вимірювань за допомогою 

принципів координатної геометрії – визначення модельних структур, завантаження даних 



у ці структури та підтримку бази кадастрових даних в процесі використання; формування 

вміння взаємодіяти з моделлю кадастрового покриття в програмному забезпеченні 

ArcGIS. 

 

Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 

компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою 

«Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами 

таких компетентностей та відповідно програмних результатів: 

 

ЗК5 здатність використання інформаційних технологій. 

 

ФК7 здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне 

та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання; ФК8 здатність самостійно 

збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові дані у польових та 

камеральних умовах; ФК9 здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на 

теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою. 

 

ПРН8 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; ПРН9 

обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з 

використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і 

системи керування базами даних; ПРН10 володіти технологіями і методиками планування 

і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах. 

 

 

 

 

5.  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 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Ко

д 
Результат навчання 

1.

1 

термінологію базової одиниці 

власності – земельної ділянки  
лекція 

самостійна робота 

 

Контрольні 

роботи, 

звіти з 

лабораторни

х робіт 

10% 
1.

2 

складові земельної ділянки як 

об’єкта геодезичного знімання 
лекція 

самостійна робота 

1.

3 

порядок проведення геодезичних 

вимірів меж земельних ділянок 
лекція 

самостійна робота 
10% 

1.

4 

порядок вирівнювання даних 

від різних знімальних приладів 

лекція 

лабораторна робота 

самостійна робота 
10% 

1.

5 

порядок створення полігонів на 

основі топологічно правильних 

ліній 

лекція 

лабораторна робота 

самостійна робота 



1.

6 

модель організації даних ESRI 

(ESRI Parcel Fabric) 

лекція 
лабораторна робота 

самостійна робота 
10% 

2.

1 

працювати з геодезичними 

даними в середовищі ArcGIS 
лабораторна робота 

самостійна робота 

Виконання 

завдань 

лабораторни

х робіт 

10% 

2.

2 

додавати контрольні точки до 

набору даних ділянок 
лабораторна робота 
самостійна робота 

10% 

2.

3 

створювати та оцінювати 

правила топології, проводити 

топологічне очищення даних  

лабораторна робота 

самостійна робота 
10% 

2.

4 

проводити маніпуляції з набором 

даних ділянок на основі COGO і 

цифрових даних 

лабораторна робота 

самостійна робота 
10% 

3.

1 

Демонстрація знань, умінь і 

навичок 

консультації  

залік 

10% 

4.

1 

Виконання самостійної роботи лекції,  

консультації впродовж 

семестру 

захист 

самостійної 

роботи 

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 

1.

5 

1.

6 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

3.

1 

4.

1 

ПРН8 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 

+ + + + + +     +  

ПРН9 обробляти результати геодезичних 

вимірювань, топографічних і кадастрових 

знімань, з використанням 

геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і 

системи керування базами даних 

      + + + +  + 



ПРН10 володіти технологіями і 

методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових 

знімань та комп’ютерного оброблення 

результатів знімань в геоінформаційних 

системах 

      + + + + + + 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання тестових контрольних робіт та виконання завдань 

лабораторних робіт.  

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

належному рівні така:  

✓   результати навчання – 1.1 – 1.6 (знання) – до 60%;  

✓   результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння) – до 40%;  

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено 2 змістових навчальні модулі. Заняття проводяться у вигляді 

лекцій та лабораторних робіт. Завершується дисципліна – іспитом (у 6-му семестрі).  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні 

письмові тестові роботи. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, 

передбачених пунктами 2.1 – 2.4, студенти під час лабораторних занять демонструють 

результати своєї роботи та демонструють 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 (письмово/усна форма):  максимальна  

кількість балів на екзамені - 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 виконання всіх передбачених планом 

лабораторних робіт. 

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

прострочки. 

 КР1 ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 1 7 14 14 24 60 

Максимум 5 15 20 20 40 100 

 

 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації 



передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням 

орієнтовного графіку оцінювання).  Оцінювання проводиться на протязі семестру по 

результатах виконання лабораторних робіт (три оцінки) і проведення контрольної тестової 

роботи після виконання завдань першого змістового модулю та під час екзаменаційної 

сесії шляхом здавання письмово-усного іспиту. Загальна оцінка за дисципліну виводиться 

шляхом сумування отриманих на протязі семестру і під час іспиту балів. 

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 лабор. С/Р 

Змістовий модуль 1 Земельне (кадастрове) знімання 

1 Тема 1. Кадастрові карти та кадастрові плани  2   

2 Тема 2. Польове земельне (кадастрове) знімання 2   

3 Тема 3. Координатна геометрія (COGO) 2 

12 

 

4 
Тема 4. Глобальна навігаційна супутникова система (ГНСС) 

2  

5 Тема 5. Кадастрове покриття 2  

 
*Використання дистанційного зондування Землі для цілей 

кадастру  
  18 

 
*Огляд кадастрових систем країн Європейського  
Союзу   18 

 Контрольна робота 2   

Змістовий модуль 2 Робота з кадастровим покриттям 

6 Тема 6. Створення та наповнення покриття ділянок 2 

8 

 

7 Тема 7. Оновлення та введення даних 2  

8 Тема 8. Вирівнювання даних геодезичних вимірів 2  

9 Тема 9. Оцінка земель для потреб оподаткування 4 8  



10 Тема 10. ГІС-аналіз кадастрових даних 4  

11 Тема 11. Земельні інформаційні системи 2  

 *Публічна кадастрова карта України    12 

 *Портал містобудівного кадастру міста Києва   14 

 ВСЬОГО 28 28 62 

 

 
* – теми для самостійного вивчення 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 28 год. 
Лабораторні – 28 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 62 год. 
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