
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 05-04-; 

2. Назва: Проектування та управління базами геопросторових даних; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Янчук О.Є., к.т.н., доцент  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розробити структуру бази даних та побудувати схеми зв’язків даних за допомогою мови 

інфологічного моделювання; 

• конвертувати дані з різних геоінформаційних систем у базу геопросторових даних; 

• налаштувати права доступу користувачів до бази геопросторових даних; 

• формувати SQL-запити; 

• працювати з базами геоданих через підключення з різних геоінформаційних систем; 

• сформувати WMS-сервіс на основі даних, що зберігаються у базі геоданих.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи геоінформатики, ГІС і 

бази даних, геодезія, інформатика  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 

 12. Зміст курсу: 
1. Загальна характеристика систем управління базами даних. концептуальне моделювання  

Система баз даних. Система управління базами даних. Класифікація. Характеристика 

розподілених баз даних. Система клієнт/сервер. Опис та представлення даних. Предметна область. 

Ключовий елемент даних. Зв’язок. Цілісність даних. Індекси. Нормалізація бази даних. 

Геопросторові дані. Джерела даних. Стандарти геопросторових даних. Мови концептуального 

моделювання. Поняття про об’єктно-орієнтоване моделювання. Види діаграм UML. Семантика та 

нотація основних видів діаграм UML. Етапи проектування бази даних ГІС. Діаграма класів UML. 

Схема даних. Створення та налаштування таблиць, форм, запитів, звітів, макросів. 

2. Робота з системами управління базами геопросторових даних 

Робота з просторовими даними. Геокодування. Конвертація даних між програмними засобами 

ГІС. Створення просторової бази даних та налаштування прав доступу до неї. Основні команди SQL, 

синтаксис. Підключення сторонніх ГІС-програм до СКБД PostgreSQL. Робота з Geoserver. Публікація 

просторових даних з БД PostgreSQL/Postgis. Групування шарів. Налаштування стилів. Формати 

збереження геометрії даних у PostgreSQL/Postgis. WKT та WKB. Проекції даних та їх опис. Системи 

координат та їх опис. EPSG. Поняття про бібліотеку Leaflet. Документація. Приклади застосування. 

Основні команди. Синтаксис. Приклад компонування веб-карти. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Гайна Г.А.  Основи проектування баз даних. – К. : Кондор, 2008. – 200 с. 

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. – К.;М.;СПб.: Изд. дом Вильямс, 2000. – 848 с. 

3. Уорсли Дж., Дрейк Дж. PostgreSQL. Для профессионалов – СПб.: Питер, 2003. – 496 с. 

4. Шекхар Ш., Чаула С. Основы пространственных баз данных: Пер. с. англ. – М.: 2004. – 336 с. 

5. OpenGIS. Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: 

Common architecture. – Open Geospatial Consortium Inc, 2011. – 93 p. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 96 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 8 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): оцінка якості виконання та захист тем лабораторних й самостійних 

робіт.  

16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри                                                                    Р.М. Янчук, к.т.н., доцент 

 

 

 

DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT 
 

1. Code: 05-04-  

2. Name: Design and management of geospatial databases. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: 1 (Bachelor's degree). 

5. Year of training when subject is proposed: 4. 

6. Semesters when subject is studied: 8. 
7. Number of ECTS credits: 5.  
8. Surname of a lecturer/ lecturers, academic degree, post held: Yanchuk O.Ye., cand. of tech. sc., 

associated professor 

9. Results of training: after studying the discipline the student must be capable of: 

• develop a database structure and create data collection schemes using the language of infological 

modeling; 

• convert data from various geographic information systems to the geospatial data base; 

• set access rights to users for basic geospatial data; 

• create SQL queries; 

• work with geodata databases through connection from different geographic information systems; 

• create a WMS service based on data stored in the geodatabase. 

10. Forms of organizing classes: practical training, independent work, control measures. 

• Subjects preceding the study of the said subject: the basis of geoinformatics, GIS and 

databases, geodesy, computer science.. 

• Study of subjects accompanying the said subject (if necessary): 
12. Course content:  

1. General characteristics of the database management system. conceptual modeling 

Database system. Database management system. Classification. Characteristics of distributed 

databases. Client/server system. Description and presentation of data. Subject area. Key data element. 

Communication Integrity of data. Index. Normalization of the database. Geospatial data. Data sources. 

Geospatial data standards. Conceptual modeling languages. The concept of object-oriented modeling. Types 

of UML diagrams. Semantics and notation of the main types of UML diagrams. Stages of designing a GIS 

database. UML Class Chart. Data Scheme. Create and configure tables, forms, queries, reports, macros. 

2. Work with systems for managing geospatial data bases 

Working with spatial data. Geocoding. Converting data between GIS software. Create a spatial 

database and configure access rights to it. Basic SQL commands, syntax. Connecting a third-party GIS 

program to the PostgreSQL DBMS. Working with Geoserver. Publishing spatial data from the PostgreSQL / 

Postgis database. Grouping Layers. Configure styles. Formatting data geometry in PostgreSQL / Postgis. 

WKT and WKB. Data programs and their description. Coordinate systems and their description. EPSG The 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



concept of a Leaflet library. Documentation. Examples of application. The main teams. Syntax. An example 

of a web map layout. 

13 Recommended training appliances:   
1. Haina H.A.  Osnovy proektuvannia baz danykh. – K. : Kondor, 2008. – 200 s. 

2. Deit K.Dzh. Vvedenye v systemы baz dannыkh. – K.;M.;SPb.: Yzd. dom Vyliams, 2000. – 848 s. 

3. Uorsly Dzh., Dreik Dzh. PostgreSQL. Dlia professyonalov – SPb.: Pyter, 2003. – 496 s. 

4. Shekhar Sh., Chaula S. Osnovy prostranstvennyh baz dannyh: Per. s. angl. – M.: 2004. – 336 s. 

5. OpenGIS. Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: 

Common architecture. – Open Geospatial Consortium Inc, 2011. – 93 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours of lectures, 30 hours of laboratory practical training, 96 hours of independent work. In sum – 

150 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test examinations at the end of 8 semester. 

Current control (60 points): evaluation of the quality of performance and the defense of themes of 

laboratory and independent works.  

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

Head of department  

of geodesy and cartography     R.M. Yanchuk, cand. of tech. sc., associated professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


