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В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  ІЗ 

ВИМОГАМИ ЗБИРАННЯ, НАКОПИЧЕННЯ, АНАЛІЗУ ТА ЗМІСТОВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ МІСТОБУДІВНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ 
Наприклад: використання містобудівних даних для потреб просторово-

територіального розвитку, задоволення суспільно-інформаційних потреб при плануванні та 

розвитку територій. 

 

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок за наступними навчальними дисциплінами: основи геодезії, 

інженерно-геодезичний практикум, історія архітектури та містобудування, регіональні 

проблеми архітектури і містобудування, містобудівне проектування. 

 

 

Диференційовані результати навчання: 

 

знати: 

- теоретичні та методологічні основи територіального розвитку та планування 

територій; 

- основи формування баз даних містобудівного кадастру; 

- порядок обміну інформацію між містобудівним та державним земельним 

кадастрами 

mailto:kaa@ogasa.org.ua


розуміти: 

- склад зміст, порядок розроблення, оновлення та затвердження основної 

містобудівної документації на державному, регіональному та місцевого рівнях; 

- порядок надання та отримання інформації із містобудівного кадастру. 

 

володіти: 

- методологією ведення містобудівного кадастру; 

- методикою та технікою, прийомами, процедурами ведення містобудівного 

кадастру; 

- оосновами експлуатації геоінформаційних систем у сфері ведення містобудівного 

кадастру 

 

вміти: 

- аналізувати дані містобудівного кадастру; 

- визначати потреби у використанні даних містобудівного кадастру для 

містобудівних потреб; 

- використовувати дані містобудівного кадастру для завдань просторово-

територіального розвитку; 

- застосувати дані містобудівного кадастру для вирішення соціально-економічних, та 

проектно-планувальних завдань на державному, регіональному та місцевому рівнях.  

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва тем 

 

 

Кількість годин 

денна 
практич

ні 

самостій

на 

Розділ 1. Основи містобудівного кадастру, як галузевої інформаційної бази просторово-

територіального розвитку 

1.1 Вступна лекція 1,5 1,5 - 

1.2 Теоретичні основи містобудівної діяльності, роль та місце 

містобудівного кадастру для сталого просторового розвитку 2,0 2,0 8 

1.3 Територіальний вимір прав людини та демократії для сталого 

просторового розвитку європейського континенту 1,0 1,0 6 

Розділ 2. Історико-правові основи містобудівного кадастру 

2.1 Правові, соціально-економічні та організаційні засади 

містобудівної діяльності і в Україні 1,0 1,0 6 

2.2 Історичний огляд розвитку культури просторово-

територіального планування та забудови територій 
2,0 2,0 8 

2.3 Цивільно-правові відносин при просторово-територіальному 

плануванні та розвитку територій Функції та повноваження 

органів державної влади та місцевого самоврядування    

України    у сфері регулювання містобудівної діяльності 

1,0 1,0 6 

2.4 Стан та перспективи просторово-територіального 

планування т а розвитку територій України на державному, 

регіональному та місцевому рівнях 
2,0 2,0 8 



2.5 Принципи ведення та організаційна структура системи 

містобудівного кадастру (державний, регіональний  

та місцевий рівні). Інформаційні ресурси системи    

містобудівного  кадастру та їх взаємодія із базою даних 

інфраструктури геопросторових даних України 

2,0 2,0 8 

2.6 Структура містобудівного кадастру, порядок   його 

створення,    ведення    та  надання  інформації  з 

містобудівного кадастру. Порядок обміну даних 

містобудівного кадастру населеного пункту в Україні при 

вирішені просторово-планувальних завдань. 

2,5 2,5 8 

 Всього 16 16 58 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Містобудівний кадастр» складає 60 балів та 100 балів відповідно і 

може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 25 45 

Практичні заняття  8 16 20 

Контроль знань: 
   

- Поточний контроль знань (аудиторна контрольна 

робота) 
1 5 15 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 
1 14 20 

Разом  60 100 

 

 

Розрахунково-графічну роботу передбачено на тему «Використання інформаційних 

ресурсів  системи  містобудівного  кадастру та державного земельного кадастру для 

формування об’єкту містобудівного кадастру місцевого рівня». РГР складається із 

розрахункової та графічної частин. РГР виконується                 у вигляді пояснювальної 

записки, що включає графічну частину (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи наведено у 

основній частині інформаційного забезпечення освітнього компонента [30]. 

РГР складається із розрахункової та графічної частин. РГР виконується у вигляді 

пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи наведено у 

основній частині інформаційного забезпечення освітньої компоненти [16]. 

 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли із будь-яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів,  що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді співбесіди із 

викладачем (або на вимогу студента - із комісією викладачів) по тематиці освітньої 

компоненти. 
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