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ВСТУП 

1. Мета дисципліни –сформувати в студентів здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері збору, організації та управління геоданими в галузі 

урбаністики та географії міст із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження 

природних і суспільних об’єктів та процесів. Основний зміст дисципліни ґрунтується на 

застосуванні сучасних підходів та інструментів збору, організації та управління 

геоданими, розгляду підходів щодо використанням комплексу міждисциплінарних даних. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. успішне опанування дисциплін «Вступ до урбаністичних студій», «Методи 

урбаністичних досліджень», «Навчальна практика з методів набуття географічної 

інформації»; 

2. знання основних джерел даних та інформації для реалізації урбаністичних 

досліджень, основних положень геоінформатики та особливостей їх застосування в 

контексті досліджень міст та міських систем; 

3. вміння аналізувати особливості природних та антропогенних процесів у 

географічній оболонці, здійснювати комплексну оцінку стану геокомпонентів;  

4. володіння сучасними кількісними та якісними методами географічних досліджень, 

вміння їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни.Навчальна дисципліна присвячена вивченню 

основних принципів та підходів до менеджменту даних та геоданих зокрема в контексті 

реалізації фундаментальних та прикладних урбаністичних досліджень. Дисципліна 

спрямована на формування у студентів навичок пошуку, критичного оцінювання, 

підготовки, організації та поширення геоданих з різних джерел з метою вирішення 

теоретико-методологічних та прикладних проблем в галузі урбаністики. Окремими 

складовими дисциплінами є питання відкритих даних та етики поширення даних, як 

важливої компоненти сучасних досліджень. Функціональний блок дисципліни 

передбачає знайомство з основними форматами та джерелами геоданих, практику роботи 

з метаданими для ефективного пошуку та використання даних з метою опанування 

навичок ефективної роботи з геоінформаційними технологіями для моделювання 

процесів і явищ в містах та міських системах, самостійного планування та реалізації 

дослідження починаючи від етапу пошуку геоданих і завершуючи етапом представлення 

результатів зацікавленим сторонам. 

 

4. Завдання навчальної дисципліни: 

 

- набуття студентами здатності шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел за допомогою відповідних методів у польових і лабораторних умовах з 

використанням інформаційних та комунікаційних технологій при вивченні основних 

характеристик, процесів, історії і складу урбанізованих територій (ЗК5, ЗК7, СК3); 

- набуття студентами вміння аналізувати просторову структуру міст та міських систем на 

різних просторово-часових масштабах з використанням простих кількісних методів 

(СК4); 

- набуття студентами вміння застосовувати набуті навички із пошуку, систематизації, 

обробки та візуалізації геоданих для вирішення прикладних завдань у предметній галузі 

геоурбаністики на належному професійному рівні (ЗК1, ЗК6).  



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та / 
або методи і 
технології) 

викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тест, 
виконання 
творчих 

аналітичних 
робіт, іспит 

 
Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Характеризувати основні властивості інформації та даних, 

умови переходу даних в інформацію, основні етапи 

життєвого циклу даних. Розуміти основні властивості 

великих даних та їх вплив на сучасні географічні 

дослідження. 

лекція, 
практичне 
заняття 7% 

1.2 Процедури збору та створення геоданих. Основні джерела 

геоданих. Аналогові картографічні матеріали як основа 

для створення геоданих. 

лекція, 

практичне 
заняття  

7% 

1.3 Властивості векторних геоданих. Переваги та недоліки 

векторної моделі геоданих. Основні формати векторних 

геоданих та принципи вибору оптимального формату 

даних для публікації. Основні джерела відкритих 

векторних геоданих. Open Street Map як провідне джерело 

відкритої географічної інформації та даних. 

лекція, 

практичне 
заняття, 
аналітична 
робота 

7% 

1.4 Властивості растрових геоданих. Переваги та недоліки 

растрової моделі геоданих. Основні формати растрових 

геоданих та принципи вибору оптимального формату 

даних для публікації. Основні джерела відкритих 

растрових. геоданих. Дані дистанційного зондування та 

тематичні геодані, отримані на їх основі.  

лекція, 

практичне 
заняття, 
аналітична 
робота 

7% 

1.5 Бази геоданих як універсальний спосіб організації та 

управління даними для географічних досліджень. Переваги 

та можливості баз геоданих. Файлові та серверні БД. 

лекція, 
практичне 
заняття 

7% 

1.6 Роль метаданих в управлінні даними. Основні формати 

метаданих для географічних даних. Принципи роботи з 

метаданими. Підготовка та публікація метаданих. 

лекція, 
практичне 
заняття 

7% 

2.1 Шукати, обробляти та аналізувати інформацію та геодані з 
різних джерел. 

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота 

тест, 

виконання 

творчих 

аналітичних 

робіт, курсова 

робота 

до 38% 

2.2 Застосовувати геодані та результати їх обробки для 
характеристики міських систем, окремих міст та їх 
просторових і функціональних підсистем. 

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота 

2.3 Застосовувати базові знання природничих і суспільних 
наук та інформаційних технологій при пошуку, аналізі та 
публікації геоданих. 

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота 

2.4 Самостійно досліджувати та аналізувати просторово-
часові зміни урбанізованих територій. 

практичне 

заняття, 

аналітична 

робота 

3.1 Вміння презентувати та аргументувати власну думку під 
час індивідуальної та групової роботи.  

практичне 

заняття, 

презентація, 

вирішення 

конкретних 

задач та 

ситуацій, 

виконання 

курсової 

роботи  
 

виконання 
творчих 

аналітичних 
робіт, захист 

курсової 
роботи 

 

 

до 10% 

 

4.1 Продемонструвати розуміння особистої відповідальності 
за професійні та/або управлінські рішення при аналізі та 
прийнятті рішень щодо оцінки стану урбанізованих 

практичне 
заняття, 
дискусія, 

виконання 
творчих 

аналітичних 

до 10% 

 



територій та їх просторових або функціональних 
підсистем. 

вирішення 
конкретних 
задач та 
ситуацій 

робіт, дискурс, 
екзамен 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

 

                  Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

1. Пояснювати особливості організації географічного простору (Р03)       

2. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області 

географічних наук (Р05) 
+ + + + + + 

 

                  Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1. 4.1 

1. Пояснювати особливості організації географічного простору (Р03) + +  + + + 

2. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області 

географічних наук (Р05) 
+ + +    



7. Схема формування оцінки. 

 

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

опитування, написання модульних контрольних робіт (МКР) та роботи на практичних заняттях, 

включно з доповідями студентів та виконанням творчих аналітичних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така: 

результати навчання – 1.1 – 1.6 (знання) – до 7% за кожен; 

результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння)– до 38%; 

результати навчання – 3 (комунікація)–до 10%; 

результати навчання – 4 (автономність та відповідальність)– до 10% 

 

7.1. Форми оцінювання:  

 

У межах курсу передбачено 2 змістовних частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

практичних занять. Завершується дисципліна екзаменом у письмовій формі. 

Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є сумою 

балів, що були отримані при оцінюванні роботи на практичних заняттях, опитування та 

написання модульних контрольних робіт, підготовку та захист курсової роботи. 

Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі проводиться після 

завершення викладання кожної теми. Робота на практичних заняттях оцінюється по факту 

виконанню аналітичних практичних робіт. 

Максимальна кількість балів, що виставляється окремо за 1 та 2 змістовні частини – 30 балів. 

При цьому з максимальних 60 балів, які можуть бути виставлені за роботу під час семестру, 20 

балів відводиться на оцінювання курсової роботи. Для студентів, що впродовж семестру не 

набрали мінімальної кількості балів (20 балів) проводиться заключна семестрова контрольна 

робота з максимальною кількістю балів – 40. Завершується дисципліна екзаменом у письмовій 

формі. Максимальна кількість балів на екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, які 

додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на екзамен). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 

балів, до складання екзамену не допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до 

екзамену – 36 балів. 

 

Загалом формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», 

введеного в дію наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 

7.2. Шкала відповідності 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

  



 

8. СТРУКТУРАНАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№  Тема Кількість годин 
лекції практичні самост. робота 

Змістовна частина І. Основні властивості геоданих 
1 Поняття про дані та їх життєвий цикл. 4 4 12 

2 Векторна модель геоданих. 4 4 12 

3 Растрова модель геоданих. 4 4 12 

4 Бази геоданих. 2 2 8 

Контрольна робота 1 

Змістовна частина ІІ. Прикладні аспекти управління блоками геоданих 

5 Огляд основних відкритих джерел геоданих. 4 4 12 

6 Метадані для управління геоданими. 4 4 12 

7 Інфраструктура геопросторових даних. 4 4 12 

8 
Прикладні аспекти публікації та поширення 

геоданих. 
4 4 10 

Контрольна робота 2 

 ВСЬОГО 30 30 90 

 

Загальний обсяг 150 год, в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 90 год. 

 

9. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах 

природокористування. За ред. В.І. Лялька, М.О. Попова. Київ, 2006. 357 с. 

2. Бут У.К., Коломб Г.Д., Уильямс Г.Д. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М., 2007. 360 с. 

3. Лабутина И.А. Дешифрование аэрокосмических снимков. Москва: Аспект Пресс, 2004. 

184 с. 

4. Петренко О.Я. Управління географічними даними засобами ArcGIS. Навчальний посібник. 

Київ: ІПДО НУХТ, 2016. 70 с. 

5. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических 

исследованиях: Учеб. пособие. М.: Академия, 2004. 416 с. 

6. Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на 

основі відкритої ГІС SAGA. Київ, 2014. 402 с. 

 

Допоміжна: 

7. Джонгман Р.Г.Г. Анализ данных в экологии сообществ и ландшафтов. Р.Г.Г. 

Джонгман, С.Дж.Ф. Тер Браак, О.Ф.Р. Ван Тонгерен. М., 1999. 306 с. 

8. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях.Т.А. Трифонова, Н.В. Мищенко, А.Н. Краснощеков. М., 2005. 

352 с. 

9. Bruy A., Svidzinska D. QGIS by Example. 2015. 
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