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ВСТУП 
Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та 

управління базами геопросторових даних» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 
теоретичних знань та практичних навичок розробки баз 
геопросторових даних та робота з ними. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Проектування та 
управління базами геопросторових даних» є складовою частиною 
циклу навчальних дисциплін за професійним спрямуванням за 
напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій». Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних і ґрунтовних знань із раніше 
вивчених та суміжних курсів – «Геодезія», «Інформатика», «ГІС і 
бази даних».  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України.  

Анотація 
На сучасному етапі розвитку суспільства надзвичайно 

важливу роль відіграють геоінформаційні системи, які дозволяють 
швидко і якісно опрацьовувати великі об’єми інформації. 
Збільшення розмірів масивів даних вимагає використовувати при 
роботі – бази геопросторових даних. Дисципліна передбачає 
формування у студентів навичок роботи з системами управління 
базами геопросторових даних PostgreSQL/Postgis 

Ключові слова: PostgreSQL/Postgis; MS Access; ArcGIS; 
QGIS; SQL; EPSG; Geoserver; база даних; геопросторові дані; схема 
даних; зв'язок даних; геокодування. 

Аbstract 
At the present stage of society development, geoinformation 

systems, which allow the processing of large arrays of information 
quickly and qualitatively, play an extremely important role. Increasing 
the size of data arrays requires the use of at work – geospatial databases. 
The discipline involves the formation of skills for working with 
PostgreSQL/Postgis geospatial database management systems.  

Key words: PostgreSQL/Postgis; MS Access; ArcGIS; QGIS; 
SQL; EPSG; Geoserver; database; geospatial data; data scheme; 
relationships of data; geocoding.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

«Проектування та управління базами геопросторових даних» 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, 

спеціалізація, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень  

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість 
кредитів ЕСТS -
5 
 

Галузь знань  
0801 «Геодезія та 

землеустрій» 
Вибіркова Напрям підготовки 

6.080101 Геодезія, 
картографія та 

землеустрій 
Модулів-2 

Спеціалізація  
 

Геодезія, 
Землеустрій та 

кадастр, 
Геоінформаційні 

системи і технології 
 

Рік підготовки Змістових 
модулів -2 4-й 5-й 

Семестр 

8-й 10-й 

Лекції 
24 год 2 год 

Лабораторні 
Загальна 
кількість годин-
150 

30 год 14 год 

Самостійна робота 

96 год 134 год 

Тижневих годин 
для денної 
форми навчання: 
аудиторних-4 
самостійної 
роботи студента 
- 6 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

Форма контролю:  

іспит іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості годин  аудиторних занять до суми 
індивідуальної і самостійної роботи становлять: денна форма – 36%, 
заочна – 11%. 
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2. Мета навчальної дисципліни 

Розвиток сучасного світу постійно збільшує обсяги 
інформації з якими необхідно працювати. Для збільшення 
ефективності роботи геоінформаційних систем з великими 
масивами даних необхідно використовувати переваги реалізовані в 
системах управління базами даних. Тому в дана дисципліна 
присвячена особливостям проектування та роботи з 
геопросторовими базами даних. 

Метою викладання предмету «Проектування та управління 
базами геопросторових даних»  є підготовка майбутніх фахівців у 
сфері використання сучасних геоінформаційних технологій для 
розробки та керування базами геопросторових даних. 

Завданням навчальної дисципліни є формування 
теоретичних знань та практичних навичок проектування баз 
геопросторових даних й роботи з ними. 

В результаті вивчення курсу студент повинен: 
знати: 

• зміст основних сучасних систем управління базами даних та 
геоданих;  
• основні поняття концептуального моделювання баз даних;  
• вимоги до проектування і нормалізації баз даних; 
• стандарти опису геопросторових даних; 
вміти:  

• 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.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
БАЗАМИ ДАНИХ. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ТЕМА 1. Загальні відомості про геоінформаційні системи, 
бази даних, системи керування базами даних 

Загальні відомості про ГІС. Система баз даних. Система 
управління базами даних. Класифікація ГІС, БД, СКБД. Основні 
поняття розподілених баз даних. Загальна характеристика 
розподілених баз даних. Зміст і робота розподілених баз даних. 
Система клієнт/сервер. 

 

ТЕМА 2. Опис та представлення даних 

Моделі даних СУБД. Геопросторові дані. Основні поняття  - 
предметна область, об’єкт, атрибут, домен. Вимоги до цілісності 
БД. Ключовий елемент даних. Зв'язки між даними. Індекси. 

 

ТЕМА 3. Робота з MS Access 

Таблиці.  Основні типи даних в MS Access. Маска. 
Підстановка значень. Схема даних. Зв'язок таблиць. Форми. 
Запити. Запити з параметром. Звіти. Макроси. Автоматизація 
параметрів запуску БД. 

 

ТЕМА 4. Основні поняття концептуального моделювання. 
Нормалізація 

Основи проектування баз даних. Нормалізація баз даних. 
Модель сутність-зв’язок і її нотації. Типи зв’язків та мова ER-
діаграм. Мова інфологічного моделювання. Поняття про об’єктно-
орієнтоване моделювання та мову UML.  

 

ТЕМА 5. Мова UML 

Знайомство з UML. Види діаграм UML. Семантика та нотація 
основних видів діаграм. Діаграма класів. Стандартизація записів 
атрибутів і класів. Робота у MS Visio.  
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МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
РОБОТА З СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ 

ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

ТЕМА 6. Основи SQL 

Поняття про SQL. Основні команди. Синтаксис. Робота з 
DbDesigner. 

 

ТЕМА 7. Основи роботи з СУБД PostgreSQL/Postgis   

Основні поняття PostgreSQL. Основи роботи з даними. 
Конвертація даних. Налаштування роботи з ГІС-програмами. 
Створення користувачів  та налаштування прав доступу. 
Налаштування доступу по мережі. 

 

ТЕМА 8. Геометрія даних у PostgreSQL/Postgis 

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

 

ТЕМА 9. Публікація даних у web. Поняття про 
картографічні сервіси 

Основи публікації геопросторових даних у web. Створення 
інтерактивних карт у ArcGis та QGIS. Налаштування зв’язку 
сервер-postgis. Робота з Geosеrver та Mapserver. Групування шарів. 
Налаштування стилів. Поняття про картографічні сервіси – WFS, 
WMS. Тайлові сервіси. 

 

ТЕМА 10. Основи роботи з бібліотекою Leaflet 

Поняття про бібліотеку Leaflet. Документація. Приклади 
застосування. Основні команди. Синтаксис. Приклад компонування 
веб-карти. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

всьо-
го 

у тому числі всьо-
го 

у тому числі 
л лаб с.р. л лаб с.р. 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
Загальна характеристика систем управління базами даних. 

Концептуальне моделювання 
ТЕМА 1. Загальні 
відомості про 
геоінформаційні 
системи, бази 
даних, системи 
керування базами 
даних 

12 2 - 10 15 1 - 14 

ТЕМА 2. Опис та 
представлення 
даних 

10 2 - 8 12 - - 12 

ТЕМА 3. Робота з 
MS Access 

20 2 8 10 18 - 4 14 

ТЕМА 4. Основні 
поняття 
концептуального 
моделювання. 
Нормалізація 

12 2 - 10 14 - - 14 

ТЕМА 5. Мова UML 12 2 2 8 12 - - 12 
Всього годин за 

1 змістовим 

модулем 

66 10 10 46 71 1 4 66 

Модуль 2 
Змістовий модуль 2. 

Робота з системами управління базами геопросторових даних 
ТЕМА 6. Основи 
SQL 

14 2 2 10 14 - - 14 

ТЕМА 7. Основи 
роботи з СУБД 
PostgreSQL/Postgis 

20 4 8 8 19 1 4 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

всьо-
го 

у тому числі всьо-
го 

у тому числі 
л лаб с.р. л лаб с.р. 

ТЕМА 8. Геометрія 
даних у 
PostgreSQL/Postgis 

16 2 2 12 16 - 2 14 

ТЕМА 9. 
Публікація даних у 
web. Поняття про 
картографічні 
сервіси 

16 4 4 8 16 - 2 14 

ТЕМА 10. Основи 
роботи з 
бібліотекою Leaflet 

18 2 4 12 14 - 2 12 

Всього годин за 

2 змістовим 

модулем 

84 14 20 50 79 1 10 68 

Разом 150 24 30 96 150 2 14 134 

 

5. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 
1 Знайомство з MS Access.  Створення 

таблиць. Налаштування полів 
2 1 

2 Створення та налаштування форм у MS 
Access 

2 1 

3 Створення та налаштування запитів і 
звітів у MS Access 

2 1 

4 Створення макросів. Налаштування 
параметрів завантаження 

2 1 

5 Робота з даними OSM 2 - 

6 Геокодування даних 2 1 
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7 Знайомство з MS Visio. Опис 
предметної області на мові UML 

2 - 

8 Розробка схеми бази даних у 
DbDesigner та конвертація SQL коду у 
PostgreSQL/Postgis 

2 - 

9 Створення просторової бази даних у 
PostgreSQL/Postgis. Підключення 
сторонніх ГІС-програм (QGIS) до 
СКБД PostgreSQL 

2 2 

10 Конвертація шейп файлів у БД  
PostgreSQL/Postgis через QGIS та 
pgadmin 

2 1 

11 Створення користувачів та 
налаштування прав доступу до БД  
PostgreSQL/Postgis. Робота з SQL 
запитами у БД  PostgreSQL/Postgis 

2 2 

12 Робота з Geoserver. Публікація 
просторових даних з БД 
PostgreSQL/Postgis у WMS 

4 2 

13 Компонування карти з використанням 
java-бібліотеки Leaflet 

4 2 

Разом 30 14 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

- Підготовка до аудиторних занять – 27 год. 
- Підготовка до контрольних заходів – 36 год. 
- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 33 год. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  

форми навчання: 

- Підготовка до аудиторних занять – 8 год. 
- Підготовка до контрольних заходів – 36 год. 
- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 90 год. 
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Таблиця 6.1 – Завдання для самостійної роботи 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1 
Загальні відомості про геоінформаційні 
системи, бази даних, системи 
керування базами даних 

3 8 

2 Опис та представлення даних 2 8 
3 Робота з MS Access 4 8 

4 
Основні поняття концептуального 
моделювання. Нормалізація 

4 10 

5 Мова UML 2 8 
6 Основи SQL 4 8 

7 
Основи роботи з СУБД 
PostgreSQL/Postgis 

2 10 

8 Геометрія даних у PostgreSQL/Postgis 5 10 

9 
Публікація даних у web. Поняття про 
картографічні сервіси 

2 10 

10 Основи роботи з бібліотекою Leaflet 5 10 
Разом 33 90 

 

7. Методи навчання 

Лекції читаються із застосуванням мультимедійних 
презентацій та демонстрації технічних засобів і приладів. 

На лабораторних заняттях розв’язуються завдання, 
наближені до реальних виробничих задач. При розв’язанні всіх 
практичних задач використовуються спеціалізовані програмно-
технічні засоби. Самостійна підготовка студентів під час вивчення 
дисципліни передбачає виконання зазначених вище завдань 
самостійної роботи методом опрацювання основної та допоміжної 
навчальної і навчально-методичної літератури та періодичних 
видань. 

Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни 
студентам надаються індивідуальні консультації, проводяться 
пояснення окремих питань, бесіди, дискусії. 
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8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться за допомогою оцінки  правильності та якості 
виконання поставлених завдань  та усного захисту тем змістових 
модулів. 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки 
звітів з самостійної роботи та захисту розглянутих в них питань.  

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у 
письмовій формі у вигляді тестової програми. Контрольні завдання 
включають теоретичну частину (тестові завдання) і практичну 
частину (виконання завдань в спеціалізованому програмному 
середовищі). 

Оцінювання знань студентів виконується за стобальною 
шкалою на основі поточного та підсумкового контролю. Усі форми 
контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти за результатами 

поточного контролю 

Поточне тестування та самостійна робота 
П

ід
су

м
ко

ви
й 

те
ст

 (
ек

за
м

ен
) 

С
ум

а 

Модуль 1. Змістовий 
модуль 1 

Модуль 2. Змістовий 
модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

2 2 11 2 5 5 12 5 8 8 40 100 

Т1, Т2, …, Т10 – теми. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 
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64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення дисципліни  

Методичне забезпечення дисципліни «Проектування та 
управління базами геопросторових даних» включає: 
1. Конспект лекцій з дисципліни. 
2. Комплект мультимедійних презентацій. 
3. Вихідні дані в цифровому вигляді для лабораторних робіт. 
4. Пакети тестових завдань для підсумкового контролю. 
5. Методичні вказівки: 

1. 05-04-38 Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Побудова та управління банками 
геоінформації» студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, 
картографія та землеустрій” професійного спрямування 
„Геоінформаційні системи і технології” Частина 1 «Робота з базами 
даних» / О. Є. Янчук, Н. В. Левчук., А. В. Прокопчук. – Рівне: 
НУВГП, 2014. – 52 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1339/ 

2. 05-04-40 Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Побудова та управління банками 
геоінформації» студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, 
картографія та землеустрій” професійного спрямування 
„Геоінформаційні системи і технології” Частина 2 «Робота з 
геопросторовими даними» / О. Є. Янчук, Н. В. Левчук, А. В. 
Прокопчук. – Рівне: НУВГП, 2016. – 56 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/4293/ 

3. 05-04-26 Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Побудова та управління банками 
геоінформації» студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, 
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картографія та землеустрій” професійного спрямування 
„Геоінформаційні системи і технології” Частина 3 «Робота з 
MySQL та PHP» / О. Є. Янчук, А. В. Прокопчук, Н. В. Левчук. – 
Рівне: НУВГП, 2015. – 36 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/5504/ 

 
11. Рекомендована література 

11.1. Базова література 

1. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. 
Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – 
Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.  
2. Гайна Г.А.  Основи проектування баз даних. – К. : Кондор, 2008. 
– 200 с. 
3. Спецификация реализации пространственной информации 
OpenGIS ®  – Доступ к простой геометрии - Часть 1: Общая 
архитектура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.opengeospatial.org/standards/sfa 
4. Postgis. Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://postgis.net/documentation/ 
5. Leaflet. Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://leafletjs.com/reference-1.4.0.html 
 

11.2. Допоміжна література 

1. Харів Н. О. Бази даних та інформаційні системи : навч. посіб. / 
Н. О. Харів. – Рівне : НУВГП, 2018. – 127 с. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/9129/ 
2. 04-01-13 Бачишина, Л. Д., Харів, Н. О. (2016) Методичні вказівки 
та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Бази 
даних” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4062/ 
 
12. Інформаційні ресурси 

1. QGIS - провідна вільна настільна ГІС [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.qgis.org/uk/site/about/index.html 
2. YouTube-канал Геодезія та геоінформатика [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:https://www.youtube.com/channel/ 
UCVAjmylGnCxy-3FJZrbgGnw/videos?view_as=subscriber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


