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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ТЕОРЕТИЧНИМИ ОСНОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В ГІС  ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА В 

ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ З МЕТОЮ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ, ПРОГНОЗУВАННІ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ФОНДУ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ҐРУНТІВ, 

РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН І СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОЩО. 

Наприклад: вміння застосовувати інфраструктуру геопросторових даних для 

ГІС з метою інвентаризації земельних фондів та землевласників. 
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Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Нормативно-правове регулювання у 

сфері геодезії та землеустрою; ГІС і бази даних, Фотограмметрія та дистанційне  

зондування. 

Диференційовані програмні результати навчання: 

Мета. Сформувати уявлення про національну інфраструктуру геопросторових 

даних (НІГД), її структуру, призначення, функції, необхідність наповнення та 

роль у виробничих завданнях, пов’язаних із сферою землеустрою, будівництва, 

архітектури, планування територій. Вивчення правових та організаційних засад 

створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) 

з метою забезпечення функціонування системи виробництва, оновлення, 

оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних в 

різних сферах життєдіяльності суспільства і держави, розширення ринку 

сучасної геоінформаційної продукції та геоінформаційних послуг, інтегрування 

в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних (INSPIRE). 

 дати необхідні теоретичні відомості про сучасні правові та 

організаційні засади створення і розвитку національної інфраструктури 

геопросторових даних; 

 набути уміння і навички використання геопросторових даних в різних 

сферах життєдіяльності суспільства і держави, зокрема, у землевпорядкуванні з 

метою забезпечення функціонування системи виробництва, оновлення, 

оброблення, зберігання, постачання геопросторових даних ; 

 ознайомити студентів з тенденціями розширення ринку сучасної 

геоінформаційної продукції та геоінформаційних послуг, інтегрування в 

глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати мету створення, завдання та рівні інфраструктури 

геопросторових даних; 

 вміти застосовувати набуті знання і навички при оформленні та 

оновленні планів і карт. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні Самостійна 

1 Поняття про сутність, цілі та завдання ІГД  2 4 - 10 

2 Класифікація геоданих за їх місцем у НІГД  2 4 - 10 

3 Елементи ІГД  2 4 - 10 

4 Структура та функції ІГД 2 4 - 10 

5 Елементи ІГД INSPIRE та їх практичне 

застосування 
2 2 - 10 

6 Історія розвитку НІГД України 2 2 - 10 

7 Базові геопросторові дані 2 2  10 

8 Набори геопросторових даних 2 2  10 

 Всього 16 24 - 80 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Інфраструктура геопросторових даних» складає 60 балів і може бути 

досягнений з мінімальних та максимальних оцінок наступними засобами 

оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

ЧАСТИНА І 

Розрахунково-графічна робота 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 

40 70 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 
 
 

Розрахунково-графічну роботу передбачено на тему: «Моделі географічних 

об'єктів земельного кадастру». В цій роботі розглядається нормативно-технічна 

документація для вирішення задач земельного кадастру за допомогою 

інфраструктури геопросторових даних для геоінформаційних систем. 

 

Робота 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 [1-5]. 
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геопросторових даних в Україні. - К.: НДІГК, 2006. – 108с.: іл. – (Сер. “Геодезія, 

картографія, кадастр”). 

3. Розвиток тематичної складової інфраструктури геопросторових даних в 

Україні : Зб. наук. праць. - К., 2011. – 193 с. 
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даних Вісник геодезії та картографії, 2010, № 2. С. 28-36. 
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державна топографічна карта». Створення (оновлення) цифрових топографічних 

карт в масштабі 1:50 000. Державне підприємство "Науково-дослідний інститут 

геодезії і картографії", 2019. 
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(ISPRS IV, SDH, CIG) on Geospatial Theory, Processing and Applications, July 9–12. 

pp.792–797. 

9. Craglia M., Annoni A., Smith R., Smits P. Spatial Data Infrastructures: Country 
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URL: https://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/proceedingsonline/Source%20Book%202004/S

DI/Continental/Europe/GINIE/Report_SDI_Country%20Reports.pdf. 

10. DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL. Official Journal of the European Union, 2007. URL: https://eur-
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11. Elling R. ERM Populating the INSPIRE Unique Identifier and Life-cycle 

Information. EuroGeographics Association, 2020. 9 c. 

Інформаційні ресурси 

1. www.ogc.org 

2. www.esri.com 

3. www.osgeo.org 

4. www.maps.google.com 

5. www.osm.org 

6. www.gsdi.org/ElectronicGateways 

7. gis.stackexchange.com 

8. www.digitalglobe.com 

9. geoknigi.com 

10. www.scgis.org 
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