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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – сформувати теоретичну базу знань з основ 
геоінформаційних систем (ГІС) і баз даних (БД), уміння і навички ефективного 
використання сучасних ГІС і технологій у своїй діяльності, що сприятиме 
розумінню принципів подання й візуалізації просторової та атрибутивної 
інформації в ГІС, набуття навичок з сучасним програмним забезпеченням ГІС 
та роботи з базами даних. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 
дисципліни: успішне опанування обов’язкових і вибіркових дисциплін згідно 
з навчальним планом 1 року навчання, особливо таких дисциплін як „Вступ до 
геоінформатики”, „Топографія”, „Картознавство”. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Сучасні ГІС – це багатомільйонна індустрія, до якої залучені сотні тисяч 

людей в усьому світі. ГІС вивчають у школах, коледжах, університетах. Цю 
технологію застосовують практично в усіх сферах людської діяльності, у тому 
числі в науках про Землю. Вміння працювати з ГІС є важливим компонентом 
професійної компетентності майбутніх фахівців картографі, ГІС та ДЗЗ. 

Навчальна дисципліна розрахована на вивчення основ геоінформаційних 
систем і баз даних у першому семестрі 2 курсу і передбачає лекційні заняття та 
виконання лабораторних завдань, які проводяться у комп’ютерному класі. 

Програма навчальної дисципліни  складається  з двох змістових модулів: 
–  основи геоінформаційних систем і баз даних; 
–  технології введення та опрацювання інформації в ГІС. 
Форма контролю дисципліни – залік. 
4. Завдання (навчальні цілі):  
• ознайомити з основними поняттями про ГІС, історією та зв’язками ГІС 

з іншими інформаційними системами; 
• навчити   правильно  визначати основні структурні компоненти ГІС; 
• сформувати вміння аналізувати та застосовувати джерела даних для 

організації інформації в ГІС; 
• навчити правильно аналізувати та застосовувати джерела для 

укладання карт в ГІС;  
• обґрунтувати   необхідність   застосування    системного    підходу   та 

картографічного методу дослідження в геоінформаційному картографуванні; 
• виробити навички практичної роботи у сучасному програмному 

забезпеченні;  
• ознайомити з принципами організації ГІС та виробити навички роботи 

з просторовими і атрибутивними даними в ГІС; 
• ознайомити з основними типами баз даних, класифікацією сучасних 

систем керування базами даних (СКБД) та виробити навички роботи з БД; 
• обґрунтувати перспективи розвитку ГІС. 
 
 



 
 

Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних і спеціальних 
(фахових) компетентностей випускника: 

− здатність застосовувати одержані знання у різних практичних 
ситуаціях (загальна компетентність);  

− знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності (загальна компетентність); 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (загальна 
компетентність); 

− навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
(загальна компетентність);  

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (загальна 
компетентність); 

− знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як 
комплексну природну систему (фахова компетентність);  

− здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою 
відповідних методів і технологій засобів у польових і лабораторних умовах 
(фахова компетентність). 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1 – знати; 2 – вміти; 3 – 
комунікація; 4 – автономність та 

відповідальність) 

Методи 
Бал у 

підсум-
ковій 
оцінці  

викладання та 
навчання оцінювання 

Код Результат навчання 

1.1 Сутність ГІС, історію розвитку 
ГІС, їхні зв’язки з іншими 
інформаційними системами. 
 

лекція письмова 
контрольна 

робота, 
тести 

5 
 

1.2 Джерела інформації для 
формування ГІС, організацію 
інформації в ГІС. Сутність 
математичного забезпечення 
ГІС. 

лекція 

1.3 Основні поняття БД та їхню 
архітектуру. СКБД та основні 
вимоги, що висуваються до 
них. Структури й моделі даних. 
Просторові й атрибутивні дані. 

лекція 

1.4 Технології введення інформації 
в ГІС. Типові функції для 
роботи з полями баз даних. 

лекція письмова 
контрольна 

робота, 
тести 

 

5 
 

1.5 Сучасні напрями створення і 
застосування ГІС. Перспективи 
розвитку ГІС. 

лекція 



 
 

 
2.1 Правильно вводити інформацію 

в ГІС. Створювати проекти, 
експортувати растрові 
зображення та здійснювати 
їхню прив’язку до певної 
системи координат в ГІС. 

лабор. робота  
 
 
 

виконання 
лабор. робіт 

 

 
 
 
 

40 

2.2 Проводити векторизацію 
растрових зображень. 
Правильно пошарово 
представляти інформацію в 
ГІС. 

лабор. робота 

2.3 Працювати з типовими 
функціями для роботи з полями 
БД. Розпізнавати дані в БД і 
присвоювати їм атрибути. 

лабор. робота 

2.4 Опрацьовувати дані та 
застосовувати зображувальні 
засоби ГІС для створення 
електронних тематичних карт.  

лабор. робота 

3.1 Демонстрація знань, умінь і 
навичок. 
 

консультація іспит 40 

 
 
4.1 Виконання самостійної роботи 

лекції, 
консультації 

впродовж 
семестру 

захист 
виконаної 
домашньої 

роботи 
 

10 
 

6. Співвідношення результатів вивчення дисципліни з програмними 
результатами навчання. 

Програмні результати 
навчання 

Результати вивчення дисципліни (за кодами) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Використовувати усно і 
письмово професійну 
українську мову 

+ + + + 
 

+ +  + + + + 

Використовувати 
інформаційні технології, 
картографічні та 
геоінформаційні моделі в 
області наук про Землю 

   + 

 
 

+ + + + + +  

Вміти виконувати 
дослідження геосфери за 
допомогою кількісних 

  + + 
 

+ + + + + + 



 
 

методів аналізу 
Уміти обирати 
оптимальні методи та 
інструментальні засоби 
для проведення 
досліджень, збору та 
обробки даних 

 +  + 

 
 
 

 + + + +  + 

7. Схема формування оцінки. 
7.1.  Форми та організація оцінювання: 
− поточне (семестрове) оцінювання (лабораторні (мінімальна оцінка 

20, максимальна 40; контрольні роботи (3 – 5); самостійна робота (5 – 10)); 
– підсумкове (заключне) оцінювання у формі заліку (оцінка за знання 

теорії (мінімум 12, максимум 20 балів); оцінка за практичну частину (13 – 20). 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-

розрахунковий мінімум – 35 балів, для допуску до форми підсумкового 
контролю необхідно обов’язково здати додатково виконане індивідуальне 
завдання. 

7.2. Шкала переведення рейтингу до традиційної оцінки. 

Оцінка за 
100-бальною 

системою 

Оцінка за 4-бальною системою 
при складанні іспиту 

(національною шкалою) 
90 – 100 відмінно 
75 –89 добре 
60 – 74 задовільно 

0 – 59 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 
 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
ІНШИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

№ 
лекції Назва  лекції Кількість годин 

Лекції Лабор. Сам. Інші 
Змістовий модуль 1 

Основи геоінформаційних систем і баз даних 
 

1 
Поняття про ГІС. Поява та розвиток ГІС. 
Зв’язок ГІС з іншими типами 
інформаційних систем. 

2  6 
 



 
 

2 

Джерела даних для формування ГІС. 
Математичне забезпечення ГІС. Поняття 
базового масштабу. Генералізація 
картографічного зображення. Перетворення 
картографічних проєкцій та систем 
координат для шарів і карт. 

4 4 6 

 

3 

Принципи організації ГІС. Подання 
об’єктів реального світу в ГІС. Просторові 
й атрибутивні типи даних. Структури й 
моделі даних. Векторні і растрові 
структури даних. 

4 4 6 

 

4 
 

Бази даних, основні поняття й архітектура. 
Системи керування базами даних (СКБД), 
основні вимоги, що висуваються до них. 
Функції СКБД. Історія розвитку баз даних. 

4 6 6 

 

5 Типові функції для роботи з полями баз 
даних. Використання баз даних в ГІС. 2 6 4  

 Модульна контрольна робота 1     
 Змістовий модуль 2  

Технології введення та опрацювання інформації в ГІС 
 

6 Формати просторових даних. Внутрішні й 
обмінні формати. Основні структури 
комп’ютерних файлів. 

2  6 
 

7 Технології введення інформації в ГІС. 
Точність подання графічної інформації та 
вибір способу введення графічної 
інформації. 

2 4 6 

 

8 Цифрові й електронні карти та вимоги, що 
висуваються до них. Поняття шарів. 
Пошаровий принцип організації даних. 
Зображувальні засоби ГІС для створення 
електронних тематичних карт. 

4 4 6 

 

9 Сфери застосування ГІС. Завдання, які 
можуть вирішуватися за допомогою 
геоінформаційних технологій.  

2  6 
 

10 Перспективи розвитку ГІС. Класи і 
покоління ГІС у майбутньому. 2  8  

 Модульна контрольна робота 2     
 ВСЬОГО 28 28 60  

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: лекцій – 28 год., лабораторних 
занять – 28  год., самостійної роботи – 60 год., консультацій – 4 год. 
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