




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати знання з теорії та практичного застосування процедур та 
методик збору і обробки геопросторових даних для забезпечення земельного кадастру. На-
дати студентам знання з обробки кадастрових даних в програмному середовищі геоінфор-
маційної системи. 

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)».  

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: 
В основі дисципліни лежить розгляд можливості формування кадастрової бази зе-

мельних ділянок на основі структури геоінформаційної системи – поєднання метричної і 
атрибутивної складової в одній базі геопросторових даних. При такому підході виміри 
просторових об’єктів реалізуються векторною моделлю (полігони, лінії, точки), а юридич-
на складова подається атрибутами. Розглядаються теоретичні аспекти формування бази 
даних кадастру нерухомості: види кадастрів – правовий і фіскальний, кадастрові об’єкти – 
земельні ділянки, міські квартали, зони інженерних мереж,  
контрольні пункти, типи ґрунту тощо. Розглядаються базові положення ведення земельно-
го кадастру в Україні, архітектура та функції Національної кадастрової системи. В по-
дальшому обговорюються проблеми створення і функціонування багатоцільового кадаст-
ру. 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає в опануванні основ формування кадаст-
рової бази даних земельних ділянок на основі структури геоінформаційної системи; 
навчання процесам аналізу кадастрового покриття і маніпулювання кадастровими даними 
в середовищі геоінформаційної системи; формування вміння взаємодіяти з моделлю ка-
дастрового покриття за допомогою інструментарію геоінформаційної системи. 

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. 

ФК4 здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою; ФК5 
здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної діяль-
ності в галузі геодезії і землеустрою; ФК7 здатність вміти використовувати сучасне геоде-
зичне, навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та об-
ладнання; 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 до-
кументації 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 си-
стеми керування базами даних; ПРН10 володіти технологіями і методиками планування і 
виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблен-
ня результатів знімань в геоінформаційних системах; ПРН12 володіти методами організа-
ції топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва від польових вимірювань до 
менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі викори-
стання знань з основ законодавства і управління виробництвом. 

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 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліниКо
д Результат навчання

1.
1

види кадастрів, кадастрові 
об’єкти

лекція, 
практична робота, 
самостійна робота

Контрольні 
роботи

10%

1.
2

основні компоненти сучасного 
земельного кадастру 10%

1.
3

базові положення Державного 
земельного кадастру України 10%

1.
4

архітектуру та функції 
Національної кадастрової 
системи

10%

2.
1

використовувати кадастрові 
дані для дослідження 
кадастрових об'єктів та їх 
юридичних, податкових та 
обмежуючих атрибутів лекція, 

практична робота, 
самостійна робота

звіти за 
результатам
и практичної 
роботи

10%

2.
2

застосовувати атрибутивні та 
просторові запити до набору 
геопросторових даних 
земельного кадастру в 
середовищі геоінформаційної 
системи

10%

3.
1

демонструвати навички 
ефективної міжособистісної 
взаємодії та командної роботи.

практична робота

звіти за 
результатам
и практичної 

10%



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

7.Схема формування оцінки: 

3.
2

демонструвати вміння 
використовувати інформаційні і 
комунікаційні технології

практична робота
результатам
и практичної 
роботи 10%

4.
1

демонструвати здатність 
вчитися і бути сучасно 
навченим

самостійна робота звіти за 
результатам

и 
самостійної 
роботи

10%

4.
2

виконувати пошук та 
опрацювання різних джерел 
географічної інформації

самостійна робота 10%

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

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

+ + + +

ПРН12 володіти методами організації 
топографо-геодезичного і землевпорядного 
виробництва від польових вимірювань до 
менеджменту та реалізації топографічної та 
землевпорядної продукці ї на о снов і 
використання знань з основ законодавства і 
управління виробництвом

+ + + + +



Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визна-
чається за результатами написання тестових контрольних робіт, оцінкою на практичних 
заняттях та виконання завдань самостійної роботи.  
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на на-

лежному рівні така:  
✓   результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання)   – 40%;  
✓   результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння)   – 20%; 
✓   результати навчання – 1.1 – 1.4 (комунікація)   – 20%;  
✓   результати навчання – 2.1 – 2.4 (автономність)   – 20%; 

7.1.Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено один змістовий навчальний модуль. Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, практичних робіт та самостійної домашньої роботи. Завершується дисци-
пліна – заліком (у 5-му семестрі).  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні пись-
мові тестові роботи. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених 
пунктами 2.1 – 2.2, студенти під час практичних занять демонструють результати своєї са-
мостійної роботи та набуті навички.  

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки 
(60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна робо-
та, 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 заліку (усно/письмова форма):  максимальна  кіль-
кість  балів  на заліку - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових 
– 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на залік).  

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж  критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для 
допуску до заліку – 36 балів. 

Студент допускається до заліку за умови подання всіх передбачених планом звітів за 
практичну роботу. 

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

7.2. Організація оцінювання:  

КР1 КР2 ПР 1 ПР 2 залік Підсумкова 
оцінка

Мінімум 4 4 15 15 22 60

Максимум 10 10 20 20 40 100

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою

90 – 100

85 – 89



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

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

75 – 84 Зараховано

65 – 74 

60 – 64 

1 – 59 не зараховано

№ 
п/п Назва  лекції

Кількість годин

лекції практ. С/Р

3 курс 5 семестр

Змістовий модуль 1 ГІС в кадастрових системах

1 Тема 1. Вступ до цифрового земельного кадастру  2

2 Тема 2. Базові компоненти сучасного земельного кадастру 2 4

3 Тема 3. Стан формування державних кадастрів України 2 4

*Лісовий і водний державні кадастри України, стан і 
особливості формування 10

*Державний кадастр територій та об'єктів  
природно-заповідного фонду

8

*Державні кадастри тваринного і рослинного світу, 
порядок ведення і відсоток наповнення 8

Контрольна робота 2

4 Тема 4. Державний земельний кадастр України 4 4

5
Тема 5. Архітектура та функції Національної кадастрової 
системи 2 4

6 Тема 6. Шляхи формування багатоцільового кадастру 2

*Національний кадастр антропогенних викидів із джерел 
і абсорбції поглиначами парникових газів 8

*Державні кадастри природних територій курортів та 
лікувальних ресурсів 10

*Державні кадастри родовищ і проявів корисних копалин 
та сховищ радіоактивних відходів 10

Підсумкова контрольна  робота  2

ВСЬОГО 18 16 54



Лекції – 18 год. 
Практичні роботи – 16 год. 
Консультації - 2 год. 
Самостійна робота - 54 год. 
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