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ВСТУП 

 

Метою вивчення дисципліни «Кадастрове картографування» є 
отримання майбутніми фахівцями базових теоретичних знань 
законодавчого забезпечення формування кадастрових карт та планів і 
набуття ними відповідних практичних навиків при складанні та 
проектуванні планово-картографічних матеріалів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
з н а т и : 

− зміст, структуру та порядок складання планово-картографічних 

матеріалів, що використовують при управлінні земельними 

ресурсами; 

− нормативно-правове забезпечення складання та проектування 

кадастрових карт та планів; 

− вимоги та стандарти до планово-картографічних матеріалів, що 

використовуються у землеустрої; 
у м і т и : 

− розробляти кадастрові плани та інші базові картографічні 
матеріали на місцевому та регіональному рівні; 

− використовувати картографічний метод при вирішенні різних 

завдань просторового аналізу території (кадастрове, 
містобудівне, економіко-планувальне зонування територій 

тощо). 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТА 

 

Метою самостійної роботи студента є забезпечення засвоєння в 

повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, 
поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також 

опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною 

літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. 
Самостійна робота з дисципліни «Кадастрове картографування» 

передбачена навчальним планом підготовки студентів за напрямом 

підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». 

Самостійна робота студентів спрямована на досягнення поставленої 
мети через виконання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура 
яких наведені далі. Підсумком самостійної роботи над вивченням 
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дисципліни «Кадастрове картографування» є складання письмового 

звіту за питаннями, які не розглядаються під час аудиторних занять. 
 

Самостійна робота студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

денна  
форма 

заочна  
форма 

1 Підготовка до аудиторних занять 10 – 

2 

Підготовка питань, які не 
розглядаються під час аудиторних 

занять 
18 44 

3 Підготовка до контрольних заходів 6 4 

 Всього 34 48 
 

2 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Проектування та технологія створення 
планово-картографічних матеріалів 

5 5 

2 

Програмне забезпечення процесів 

комп'ютерного створення планово-

картографічних матеріалів. 

3 5 

3 

Методика і базові технологічні схеми 

створення планово-картографічних 

матеріалів на основі даних аеро- і космічного 

знімання 

4 5 

4 
Редакційні роботи і редагування планово-

картографічних матеріалів 
3 4 

5 
Оновлення та коректування планово-

картографічних матеріалів 
3 5 

6 

План організації та встановлення межі 
ЗОУВЗ. Побудова плану меж та плану 

контурів ЗОУВЗ 

- 10 

7 
Побудова плану організації та встановлення 
межі ЗОУВЗ 

- 10 

Разом 18 год 44 год 
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3. МЕДОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ  

 

Тема 1. Проектування та технологія створення планово-

картографічних матеріалів 

Теоретичні основи проектування і створення планово-

картографічних матеріалів, основні поняття. Загальна схема та основні 
методи, етапи і процеси створення карт та планів. Складальний 

оригінал. Підготовка карт до видання і видання карт. Видавничі 
оригінали та вимоги до них. Технологія виготовлення друкарських 

форм та друк карт. Сучасні засоби картографічної поліграфії. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 21. 

 

Тема 2. Програмне забезпечення процесів комп'ютерного 

створення планово-картографічних матеріалів 

Пакети графічних програм. Програми растрової графіки. Програми 

векторної графіки. Спеціалізовані картографічні програми або ГІС-

додатки. Програми верстки. Текстові редактори.  

Рекомендована література: 1, 2, 13, 23. 

 

Тема 3. Методика і базові технологічні схеми створення 

планово-картографічних матеріалів на основі даних аеро- і 
космічного знімання 

Складання карт та планів за матеріалами аерофотознімання. 
Виготовлення фотокарт. Особливості складання основних елементів 

змісту планово-картографічних матеріалів на основі даних космічного 

знімання. Проблеми і стан автоматизації створення карт та планів. 

Рекомендована література: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 23. 
 

Тема 4. Редакційні роботи і редагування планово-

картографічних матеріалів 

Редагування та коректура, основні поняття. Суть, зміст і 
організація редакційних робіт при кадастровому картографуванні. 
Польове редагування планів та карт. Особливості редакційних робіт 
при створенні планово-картографічних матеріалів території 
адміністративно-територіальних одиниць та утворень. 

Рекомендована література: 1, 3, 4, 6, 12, 17, 18, 20, 21, 22. 
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Тема 5. Оновлення та коректування планово-картографічних 

матеріалів 

Поняття оновлення планово-картографічних матеріалів. Системи і 
принципи оновлення карт та планів. Безперервне оновлення планово-

картографічних матеріалів. Використання космічних знімків при 

оновленні карт та планів. Оновлення планово-картографічних 

матеріалів за кордоном. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5. 

 

Тема 6. План організації та встановлення межі ЗОУВЗ. 

Побудова плану меж та плану контурів ЗОУВЗ 

Загальна характеристика обмежень прав на землю. Типи зон 

особливого режиму використання земель. Основні джерела одержання 
інформації при встановленні обмежень та обтяжень. Зміст та порядок 

складання плану меж та плану контурів зони з особливими умовами 

використання земель. 
Рекомендована література: 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24. 

 

Тема 7. Побудова плану організації та встановлення межі 
ЗОУВЗ 

Зміст та етапи складання плану організації та встановлення зони з 
особливими умовами використання земель. Режими 

землекористування у межах різних видів обмежень.  
Рекомендована література: 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 

 

 

Контролем самостійної роботи є оформлення та захист звіту про 

самостійну роботу, який відбувається у терміни, спільно обумовлені 
студентом і викладачем. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,5 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, 

висновки, список використаної літератури та додатки. Структура та 
правила оформлення звіту мають відповідати ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення».  
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Методичне забезпечення дисципліни включає: 
1. Навчально-методичний комплекс забезпечення дисципліни 

(НМК). 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

5.1 Базова література 

1. Билич Ю. С. Проектирование и составление карт / Ю. С. 

Билич, А. С. Васмут. – М. : Недра, 1984. 

2. Васмут А. С. Автоматизация и математические методы в 

картосоставлении : учеб. пособие / А. С. Васмут, Л. М. Бугаевский, 

А. М. Портнов. – Москва: Недра, 1991. – 390 с. 

3. Вахрамеева Л. А. Картография / Л. А. Вахрамеева. – М. : 

Недра, 1981. 

4. Востокова А. Ф. Оформление карт / А. Ф. Востокова. – М. : 

1985. 

5. Лебедев П. П. Земельно-ресурсное картографирование / 

П. П. Лебедев. – Москва: Недра, 1992. – 78 с. 
6. Перович І. Л., Сай В. М. Кадастр територій: навч. посібник / 

І. Л. Перович, В. М. Сай. – Львів: Видавництво Львівської 
політехніки, 2012. – 264 с. 

 

5.2 Допоміжна література 

7. Бачишин Б. Д. Цифрові карти місцевості: навч. посіб. / 

Б. Д. Бачишин. – Рівне: НУВГП, 2011. – 182с. 

8. Білокриницький С. М. Фотограмметрія і дистанційне 
зондування Землі: навч. посіб. / С. М. Білокриницький. – Чернівці : 

Рута, 2007. – 320 с. 
9. Бурштинська Х. В., Станкевич С. А. Аерокосмічні знімальні 

системи : навч. посіб.– Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 

2010. – 288 с.  
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10. Горлачук В. В., В’юн В. Г., Песчанська І. М. та ін. 

Управління земельними ресурсами: Підручник. – Львів: Видавництво 

«Магнолія плюс», 2006. – 443 с.  

11. Сердюков В. М. Аэрокосмические методы географических 

исследований / В. М. Сердюков. – К. : Вища шк. 1987. – 223 с. 

12. Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я., Шпік Н. Р. 

Кадастр населених пунктів: Підручник. 2-е вид. стереот. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2007. – 392 с. 
13. Цифровая картография и геоинформатика: Краткий 

терминологический словарь / Под ред. Е.А. Жалковского. – Москва: 
Картгесцентр-Геодеоиздат, 1999. – 46 с. 

 

5.3 Нормативно-правова література 

14. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. 

15. Водний кодекс України від 06 червня 1995 р. 

16. Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. 

17. Закон України «Про державний земельний кадастр» від 07 

липня 2011 р. 

18. Постанова КМУ «Про містобудівний кадастр» від 25 травня 
2011 р. 

19. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення 
інвентаризації земель» від 23 травня 2012 р. 

20. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення 
проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» від  

25 серпня 2004 р. 

21. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку складення 

плану земельно-господарського устрою території населеного пункту» 

від 22 лютого 2008 р. 

22. ДБН 360-92** Планування та забудова міських та сільських 

поселень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

23. ДСТУ ISO19101:2009 Географічна інформація. Еталонна 

модель (ISO 19101:2002, IDT). 

24. Методичні рекомендації Держкомзему «Тимчасові 

методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і 
обтяжень щодо використання земель» від 4 серпня 1999 р. 

 

6 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за 

напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». 

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки 

бакалавра за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій». 

3. Бібліотеки: 

• Наукова бібліотека НУВГП – 33000, м. Рівне, 
вул. Приходька, 75, тел. 22-25-39. 

• Обласна наукова бібліотека – 33000, м. Рівне, майдан 

Короленка, 6 тел. 22-70-63. 

• Міська бібліотека – 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна 67, 

тел. 24-14-47. 

4. Internet – ресурси: 

http://portal.rada.gov.ua/ 

http://www.kmu.gov.ua   

www.mon.gov.ua/ 

http://www.dazru.gov.ua/ 

http://lagao.at.ua  

http://www.google.com.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


