
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
Факультет природничих наук 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до магістерської роботи

магістерський

на тему Створення геоінформаційної системи землекористувань закладів освіти
м. Жовті Води

  

 

                                                            Виконав  студент 6  курсу, групи ГЗ-18-м 
                                     ступінь вищої освіти магістр 

                                спеціальність 193 –«Геодезія таземлеустрій»
                                освітня програма «Землеустрій та кадастр» 

         
  Петренко І.С.

                              
          Керівник:  Шелковська І.М. 

              
    Рецензент:     Лашко С.П.

 Кременчук 2019 року



  ЗМІСТ 

ВСТУП.....................................................................................................................7

 1 ВИКОРИСТАННЯ ГІС У ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА КАДАСТРІ........................... 8
1.1 Розвиток геоінформаційних технологій......................................................... 8
1.2 Геопортали........................................................................................................ 10
1.3 Огляд СУБД для ГІС........................................................................................ 15
2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ГІС
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ.........................................................................................17
2.1  Застосування геоінформаційних технологій при оцінці
землекористувань.....................................................................................................17
 2.2 Концептуальна створюваної ГІС землекористувань закладів
освіти........................................................................................................................ 24
2.3 Вибір базових просторових об’єктів ГІС землекористувань
закладів освіти......................................................................................................... 26
3 ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА ЖОВТІ ВОДИ.................................................... 28
3.1 Фізико-географічна характеристика, клімат.................................................... 28
3.2 Геологічна будова, гідрографія......................................................................... 30
3.3 Земельні ресурси, ґрунти та рослинність........................................................ 32
3.4 Населення........................................................................................................... 35
3.5 Основні об’єкти господарської діяльності та заклади
освіти........................................................................................................................ 36
4 РОЗРОБЛЕННЯ ГІС ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
М. ЖОВТІ ВОДИ.................................................................................................... 53
4.1 Обґрунтування вибору практичної реалізації...................
4.2 Опис етапів створення ГІС............................................................................... 54
4.3 Особливості функціонування ГІС  землекористувань
закладів освіти на міському рівні.......................................................................... 107
ВИСНОВКИ............................................................................................................ 112
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ......................................................................................... 114
Додаток А UMLмодель ГІС І варіанту.................................................................. 118
Додаток Б UMLмодель ГІС ІІ варіанту................................................................. 119



РЕФЕРАТ

   ПЕТРЕНКО  ІВАН  СЕРГІЙОВИЧ. ТЕМА: «СТВОРЕННЯ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ  СИСТЕМИ  ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ МІСТА ЖОВТІ ВОДИ».
Стор. – 119, в т. ч., табл. – 40, рис. – 42, список літ. – 48 назв, додатків – 2.
   Головною ціллю закладів освіти це надання освітніх послуг. Саме тому
заклади освіти представляють собою високоорганізовану структуру що
складається з наступних ланок: ДНЗ (дошкільні навчальні заклади), ЗСО
(заклади середньої освіти), СТ та ПТУ (середньотехнічні та професійно-
технічні училища), ВНЗ (коледжі, інститути, академії, університети).
   Всі вони мають у своєму розпорядженні земельні ділянки. У випадку
закладів освіти державної власності – земельні ділянки належать державі, а
закладів комунальної власності – землі належать громаді, тобто є комунальною
власністю населеного пункту. Для надання якісних освітніх послуг заклади
освіти повинні дотримуватись низки нормативно-правових документів,
дотримуватись спеціальних вимог щодо благоустрою, будівель і споруд, що
рекомендуються ДБН В.2.2-3:2018.
   Тому даною роботою передбачено здійснити дослідження територій
землекористувань закладів освіти міста Жовті Води Дніпропетровської області,
вивчити склад землекористувань та вплив на них потужної промислової зони
міста. А також створити на основі отриманих даних ГІС землекористувань
закладів освіти міста Жовті Води.
    Об’єктом дослідження в магістерській роботі є території закладів освіти
міста Жовті Води Дніпропетровської області.
   Предметом дослідження – геоінформаційна система землекористувань
закладів освіти.
    Для вирішення мети в роботі висвітлені такі питання: приведені загальні
відомості про ГІС, геопортали, заклади освіти; наведена характеристика
популярних програмних засобів для сворення ГІС; надано перелік 
закладівосвіти міста Жовті Води; визначено відсоток площ закладів освіти від 
загальної площі міста; визначено відповідність землекористувань до норм ДБН; 
створено ГІС землекористувань.
     У вступі розкрито практичність теми магістерської роботи, сформульовано
мету, завдання дослідження.
    У першому розділі висвітлені етапи історичного розвитку ГІС, описано
принцип роботи геопорталів, а також описані СУБД.
    У другому розділі розглянуто застосування ГІС при оцінці
землекористувань, описані програмні засоби для створення геоінформаційних
систем, описана концептуальна модель бази даних, обрано геопросторові 
об’єкти землекористувань закладів освіти.
    У третьому розділі надається опис міста Жовті Води, коротка
характеристика основних підприємств міста, опис закладів освіти.
   У четвертому розділі надано обґрунтування вибору практичної реалізації,
описано етапи створення ГІС, проведено аналіз землекористувань за допомогою



створюваної ГІС та показані деякі її можливості.

Ключові слова:     освіта, заклад освіти, земельна ділянка,   
ГІС,землекористування.

Keywords:    education, educational establishment, land, GIS, land use.

 


