




 

 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати базові знання з теорії інформатики та програмування, 

щодо практичного застосування їх для забезпечення функціонування геоінформаційних 

систем. Надати студентам базові знання з теорії програмування на мові Python, яка є 

основною скриптовою мовою для написання додатків до потужної геоінформаційної 

системи ArcGIS. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу: «Лінійна алгебра та аналітична геометрія, 

математичний аналіз».  

2. Знання теоретичних та практичних основ лінійної алгебри, аналітичної геометрії 

та математичного аналізу. 

3.Анотація навчальної дисципліни: 

Курс складається з двох змістових модулів.  

Перший модуль присвячений вивченню загальноприйнятої теорії інформатики, 

структури і функціональної схеми класичного і сучасного комп’ютерів. Студенти 

знайомляться з базовими принципами функціонування комп’ютера: принципом 

програмного керування і принципом збереженої програми. Розглядається класична схема 

електронно-обчислювального пристрою фон Неймана, і як її розвиток – сучасна 

платформа комп’ютера з загальною інформаційною шиною і периферійними пристроями. 

Програмне забезпечення поділяється на системне і прикладне, наводяться найбільш 

поширені складові системного програмного забезпечення. Як основа програмування на 

будь-якій мові розглядається алгоритмізація, вводиться поняття програмного алгоритму і 

аналізуються його найбільш поширені базові структури. 

В другому модулі відбувається перехід від алгоритмізації до безпосереднього 

створення програмного коду на сучасній скриптовій мові програмування Python, перехід 

від абстрактних принципів проектування алгоритмів до більш конкретних питань їх 

реалізації. Розглядаються типи даних мови Python, операції над даними, відкриття, 

зчитування та запис інформації до файлу, маніпуляції з текстовими масивами, 

підключення модулів вбудованих функцій і створення таких модулів самостійно. Окремо 

виділяється напрям обробки растрових і векторних географічних даних за допомогою 

написання програмного забезпечення на мові програмування  Python. 

Дисципліна «Основи географічної інформатики та програмування» є однією з 

базових дисциплін, на якій ґрунтуються методи просторового моделювання і аналізу 

геопросторових об’єктів в географічних інформаційних системах. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає в опануванні основ теорії географічної 

інформатики, що передбачає: ознайомлення з загальною термінологією, структурами та 

методами цифрової обробки даних; навчання  процесу створення програмного 

забезпечення геоінформаційних технологій на мові Python; формування вміння 

використовувати напрацьований бібліотечний фонд програм на мові Python для 

маніпулювання з геопросторовими даними растрового і векторного типів. 

 

Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 

компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою 

«Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.) , дисципліна забезпечує набуття студентами 

таких компетентностей та відповідно програмних результатів: 

 

ЗК5 здатність використання інформаційних технологій. 

 

http://geo.univ.kiev.ua/images/kafedra/Samost_robota_inchi_facult/1k_kart_ztk_LA_Grisenko_nova.pdf
http://geo.univ.kiev.ua/images/kafedra/Samost_robota_inchi_facult/1k_kart_ztk_LA_Grisenko_nova.pdf
http://geo.univ.kiev.ua/images/kafedra/Samost_robota_inchi_facult/1k_kart_ztk_LA_Grisenko_nova.pdf


 

 

ФК2 здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, 

математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати 

їх теорії, принципи та технічні підходи; ФК7 здатність вміти використовувати сучасне 

геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення 

та обладнання. 

 

ПРН8 розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та 

документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням 

комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії; ПРН9 

обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з 

використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і 

системи керування базами даних; ПРН10 володіти технологіями і методиками планування 

і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах. 

 

 

5. Результати навчання (РН) 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 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Ко

д 
Результат навчання 

1.

1 

термінологію і теоретичні 

основи географічної 

інформатики 

лекція 

самостійна робота 

 

Контрольні 

роботи, 

звіти з 

лабораторни

х робіт 

10% 

1.

2 

сутність і складові системного 

програмного забезпечення 

сучасного комп’ютера  

лекція 

самостійна робота 

10% 

1.

3 

основи алгоритмізації задач 

обробки геопросторових даних 
лекція 

самостійна робота 

1.

4 

методологію створення 

програмного забезпечення на 

мові Python, 

лекція 

лабораторна робота 

самостійна робота 
10% 

1.

5 

порядок створення програмних 

модулів на мові Python і їх 

підключення до відповідного 

програмного середовища 

лекція 

лабораторна робота 

самостійна робота 
10% 

1.

6 

модулі бібліотечних програм з 

обробки растрових і векторних 

геопросторових даних 

лекція 

лабораторна робота 

самостійна робота 
10% 

2.

1 

проектувати алгоритми 

обробки геопросторових даних 
лабораторна робота 

самостійна робота 
Виконання 

завдань 

лабораторни

х робіт 

10% 

2.

2 

створювати програмні модулі 

на мові програмування Python 
лабораторна робота 
самостійна робота 

10% 



 

 

2.

3 

відкривати файли і 

маніпулювати з їх вмістом  
лабораторна робота 
самостійна робота 

2.

4 

створювати бібліотечні модулі 

на мові Python і 

використовувати вже існуючі 

бібліотеки з модулями обробки 

растрових і векторних 

геопросторових даних 

лабораторна робота 

самостійна робота 
10% 

3.

1 

Демонстрація знань, умінь і 

навичок 

консультації  

залік 10% 

4.

1 

Виконання самостійної 

роботи 

лекції,  

консультації 

впродовж 

семестру 

захист 

самостійної 

роботи 
10% 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.

1 
1.

2 
1.

3 
1.

4 
1.

5 
1.

6 
2.

1 
2.

2 
2.

3 
2.

4 
3.

1 
4.

1 

ПРН8 розробляти проекти землеустрою, 

землевпорядної і кадастрової документації 

та документації з оцінки земель, складати 

карти і готувати кадастрові дані із 

застосуванням комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і цифрової 

фотограмметрії 

     + + + + + + + 

ПРН9 обробляти результати геодезичних 

вимірювань, топографічних і кадастрових 

знімань, з використанням 

геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і 

системи керування базами даних 

+ + + + +  + + + +  + 

ПРН10 володіти технологіями і 

методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових 

знімань та комп’ютерного оброблення 

результатів знімань в геоінформаційних 

системах 

+ + + + +  + + + + +  

 



 

 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання тестових контрольних робіт та виконання завдань 

лабораторних робіт.  

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

належному рівні така:  

✓   результати навчання – 1.1 – 1.6 (знання)   – від 5%  до 15%;  

✓   результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння)  - до 10%. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено 2 змістових навчальні модулі. Заняття проводяться у вигляді 

лекцій та лабораторних робіт. Завершується дисципліна – заліком (у 3-му семестрі).  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні 

письмові тестові роботи. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, 

передбачених пунктами 2.1 – 2.4, студенти під час лабораторних занять демонструють 

результати своєї роботи та демонструють набуті навички.  

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна 

робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 

балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не 

менш як 60% від максимально можливої кількості балів. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку (усно/письмова форма):  максимальна  

кількість  балів  на заліку - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до 

семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на залік).  

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

мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для 

допуску до заліку – 36 балів. 

Студент допускається до заліку за умови виконання всіх передбачених планом 

лабораторних робіт 

За роботи, подані не в зазначений термін, віднімається по 2 бали за кожен день 

прострочки. 

 

 КР1 ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 6 залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 2 6 6 6 6 6 6 22 60 

Максимум 12 8 8 8 8 8 8 40 100 

 

 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації 

передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням 

орієнтовного графіку оцінювання).  Оцінювання проводиться шляхом накопичення балів 

за всі елементи контролю з дисципліни (лабораторні роботи, контрольні роботи, залікова 

контрольна робота з усною інтерпретацією викладених в ній тверджень). 

 

Шкала відповідності 



 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції лабор. С/Р 

2 курс 3 семестр 

Змістовий модуль 1 Основи географічної інформатики 

1 
Вступ. Тема 1. Теоретичні основи геоінформатики та 

обчислювальної техніки 
2   

2 Тема 2. Системне програмне забезпечення  2 4  

3 Тема 3. Основи алгоритмізації 2 2  

 *Порядок інсталяції операційної системи «Windows»   10 

 *Складові прикладної програми «Microsoft Office»   12 

 Контрольна робота 1   

Змістовий модуль 2 Програмування на мові Python  

4 Тема 4. Основи програмування на мові Python 4 4  

5 Тема 5. Робота з файлами  2 2  

6 Тема 6. Робота з модулями 2 2  

7 Тема 7. Бібліотеки Python для геопрограмування 2 2  

 *Інтернет-джерела геоданих в векторному форматі   16 

 *Інтернет-джерела геоданих в растровому форматі   16 

 Підсумкова контрольна  робота   1   

 ВСЬОГО 18 16 54 

 

 
* – теми для самостійного вивчення 



 

 

Загальний обсяг 90  год, в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Лабораторні – 16 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 54 год. 
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