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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними поняттями і термінами геоінформаційних 

систем (ГІС), основними етапами розвитку та сучасним станом ГІС, їх програмним і інформаційним 

забезпеченням, а також отримання студентами необхідних теоретичних знань про ГІС-технології та 
формування практичних умінь і навичок використання сучасних ГІС-пакетів та систем обробки просторової 

інформації у гідрометеорологічних дослідженнях для досягнення поставлених завдань. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів «Загальна гідрологія», «Картографія», «Гідрографія України», 

«Математика», «Геологія», «Гідрометрія», «Метеорологія та кліматологія», Методи обробки та 

аналізу гідрометеорологічної інформації», «Інформатика»; 

2. Знання теоретичних основ гідрології, кліматології, метеорології, картографії, геології, 
землезнавства, гідрометрії, математики, математичної статистики;  

3. Володіти елементарними практичними навичками розрахунків морфометрічних і 

гідрографічних характеристик басейнів водних об’єктів, обробки та аналізу 
гідрометеорологічної інформації, статистичної обробки даних та картографічної інформації., 

водного балансу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена вивченню основних 
понять геоінформаційних систем та проблем, пов’язаних із геоінформаційними ресурсами та 

технологіями у гідрометеорології, з’ясуванні сучасних підходів до проектування та впровадження 

геоінформаційних систем у наукову діяльність та оперативну практику гідролога. При вивченні 
дисципліни розглядаються основні засоби та прийоми роботи в ГІС-середовищі на прикладі пакету 

QGIS з відкритим доступом, зокрема, підготовка даних та графічних документів, електронних карт, 

обробки зображень, просторових даних (геоб’єктів, геосередовища, геопроцесів), морфометричний та 
гідрографічний аналіз характеристик водних об’єктів та їх басейнів, картографічне представлення 

результатів.  

Навчальна дисципліна «Застосування ГІС в прикладній гідрології» є складовою комплексної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціалізації «Гідрологія» 
спеціальності «Науки про Землю». 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у ознайомленні студентів з ГІС системами та 
технологіями, у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо сфер і рівнів використання ГІС у 

сучасному світі; вивченні основних принципів та інструментарію геоінформаційних систем; набуття 

навиків й умінь застосування засобів комп’ютерних технологій з метою розв’язання наукових і 
прикладних задач при виконанні фахових завдань в галузі гідрометеорології.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи технологічного, програмного 

та інформаційного забезпечення ГІС, зокрема:  

1. ознайомити студентів з місцем ГІС серед інших інформаційних систем;  

2. ознайомити студентів з основними принципами побудови ГІС, їх організацію і 

можливостями; 

3. пояснити студентам особливості програмних і інструментальних засобів ГІС та 

можливості практичного їх застосування в гідрометеорологічних дослідженнях; 

4. опанувати зі студентами комп‘ютерні технології ГІС: підготовка необхідних даних, 
електронних графічних зображень і  карт, пошук інформації в Інтернет, математичний 

аналіз та  програмування простих задач аналізу даних; 

5. побудувати необхідну для конкретного ГІС- проекту базу даних, розробити схему для 
оптимального вирішення поставленої задачі та створення фрагменту власної навчальної ГІС. 

Виконання поставлених завдань дозволять студенту досягти наступних компетенцій: 

 Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж 

життя (ЗК-6). 

 Здатність працювати як самостійно, так і в команді (ЗК-7). 

 Збір, реєстрація і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у 
польових і лабораторних умовах (ФК-3). 

 Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від 

спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання(ФК-6). 



 

 Здатність самостійно досліджувати природні та антропогенно змінені водні об’єкти та 

процеси в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати 

про результати (ФК-8). 

6. 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 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 загальні риси структури, класифікацію і шляхи 

використання геоінформаційних систем (ГІС)  

лекція, самостійна 

робота 

тест, бліц 

опитування, 

модульні 

контрольні 
 

 

30% 

1.2 основні етапи розвитку ГІС в Україні та за її 

межами;  

лекція, самостійна 

робота 

1.3 функціональні можливості та принципи 

використання ГІС в гідрометеорології; 

лекція, самостійна 

робота 

1.4 види, властивості, структуру, форми подання та 

відображення  геопросторової інформації;  

лекція, самостійна 

робота 

1.5 види і принципи функціонування баз даних; лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

1.6 елементи картографічних зображень. широтна 

та висотна зональність. географічні координати; 

лекція практична 

робота, 
самостійна робота 

1.7 джерела даних для ГІС, геоінформаційні ресурси в 

мережі Інтернет;   

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 
1.8 характеристики стоку води та які  з них можна 

картографувати, особливості та технологію 

картографування стоку води; 

лекція практична 

робота, 

самостійна робота 
2.1 здійснювати збір, введення та редагування 

просторової і атрибутивної інформації ; 

практична робота, 

самостійна робота 

звіт по 

практичній 
роботі, екзамен 

 

40% 

2.2 відображати в ГІС дані гідрометеорологічних 

спостережень та об’єкти реального світу; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.3 розрізняти та визначати фізико-географічні 

елементи за картографічним матеріалом; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.4 проводити географічну прив’язку растрових 

зображень, перепроекціювання різних за 

картографічною проекцією зображень в єдину 

систему координат; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.5 визначати географічні координати точки 
простору чи певної території; 

практична робота, 
самостійна робота 

2.6 виділити за картою річковий басейн річки, його 

залісеність, озерність, заболоченість; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.7 визначати за картою морфометрічні 

характеристики певної території чи річкового 

басейну та  гідрографічні характеристики річки; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.8 проводити картографічне накладання шарів, 

картографічне моделювання; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.9 експортувати тематичні карти та дані ГІС в 

інші формати для подальшого використання.  

практична робота, 

самостійна робота 

3 Вироблення практичних навиків у  

у розв’язання наукових і прикладних завдань у 

гідрометеорології із застосуванням відповідних 

програмних і інструментальних засобів ГІС: 

отримання, зберігання й здійснення обробки 

емпіричних гідрометеорологічних даних та їх 
представлення у вигляді електронних карт з 

введенням точкових, лінійних, площинних 

Практичні 

розрахунки, 

аналітичні 

висновки та 

доповіді, 

самостійна робота 

Виконання 

практичних 

робіт з курсу та 

їх захист, 

здійснення 

індивідуальних 
аналітико-

розрахункових 

10% 



 

об’єктів та атрибутивної інформації.  робіт (курсових 

робіт), екзамен  

4.1 При формуванні індивідуального для кожного 

студента масиву гідрометеорологічних даних по 

конкретному річковому басейну. 

практична робота 

самостійна робота 

виконання 

практичних 

робіт 

практичних 

аналітично-

розрахункових, 

курсових робіт,  
екзамен  

 

20% 

4.2 При проведенні геоприв’язки растрових зображень 

при перепроекціюванні різних за картографічною 

проекцією зображень в єдину систему координат.  

практична робота, 

самостійна робота 

4.3 При аналітичній оцінці картографічних об’єктів і 

зображень, що отримано при проведенні 

практичних робіт.  

практична робота, 

самостійна робота 

4.4 При прийнятті та обґрунтуванні рішення 

стосовно застосування програмних і 
інструментальних засобів ГІС в залежності від 

конкретної задачі. 

лекція, практична 

робота, 
самостійна робота 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

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

Програмні результати 

навчання 

Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 4.1 4.2 4.3 4.4 

Застосовувати у вирішенні 
професійних завдань 
міжсекторального 

характеру знання основних 

тенденцій розвитку 
гідрологічної науки і освіти 
на сучасному етапі на 

національному та 
міжнародному рівнях 
(ПРН-6). 

+ + + + + + + + + +             

Демонструвати 

застосування у професійній 
діяльності базових знань 

загальних та 
спеціалізованих 
національних, зарубіжних 

та міжнародних 
гідрологічних знакових 

систем, стандартів 

гідронімічних назв (ПРН-7). 

          + + + + + +  +     

Демонструвати навички 
ефективної 

міжособистісної взаємодії 
та командної роботи 
(ПРН-15). 

                 + + + + + 

Поєднувати критичність 
та самокритичність (ПРН-
18). 

                      

Виконувати пошук та 
опрацювання різних джерел 
гідрологічної інформації 

(ПРН-20). 

                      

7. Схема формування оцінки:  

Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання письмових контрольних робіт та під час приймання 

звітів з практичних робіт. 



 

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

рівні така:  

1.  результати навчання – 1.1 – 1.8 (знання РН 1.1-1.8) – до 30%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.9) - до 40%;  

3. результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%  

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.4) - до 20%  

7.1. Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

практичних занять. Завершується дисципліна – заліком.  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмові 

контрольні роботи із відкритими питаннями. 

- семестрове оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6-8. 

Обов’язковим для заліку є написання контрольних робіт за ЗМ, виконання всіх практичних робіт. 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min. – 18 балів Max. –30 балів Min. – 18 бал Max. –30 балів 

Усна відповідь „1”  х  1 = 1 „2”  х 1  = 2 „1”  х  1 = 1 „2”  х 1  = 2 

Практична робота „1”  х 6  = 6 „2”  х 6  = 12 „2”  х 3 = 6 „4”  х 3  = 12 

Модульна контрольна 

робота* 1 

„11”  х 1  = 11 „16”  х 1  = 16 
  

Модульна контрольна 

робота 2 
  

„11”  х 1  = 11 „16”  х 1  = 16 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% 

від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова 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, при цьому, оцінка за результати навчання, 

передбачені пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня (не 

менше 25 та 5 балів відповідно). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у 

відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній 

системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року. 

 

- Підсумкове оцінювання у формі заліку: залік виставляється студенту за результатами 

роботи впродовж семестру. При отриманні результуючої підсумкової кількості балів від 60 і 

вище студенту виставляється зараховано.  

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

36 балів - до складання заліку не допускаються.   
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру для усіх видів робіт, включаючи і самостійну 

роботу .  



 

За змістовим модулем 1 (ЗМ1), до якого входять 1 – 5 теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 15 жовтня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 6– 8  теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 30 листопада; 

- захист – презентація результатів дослідження певного елементу гідрологічного режиму по 

річках України та його сучасних змін здійснюється на передостанньому тижні навчання*. 

*- оцінка за роботи, подані не в зазначений термін, знижується на 1 бал за кожен день 

запізнення до мінімальної, передбаченої пунктом 7.1. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed  60-100  

Не зараховано / Fail  0-59  

 



 

88..11  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план  лекцій  і  практичних  занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1 Основи геоінформаційних систем (ГІС) 

1 

Тема 1. Основні поняття Геоінформаційних 

систем. Структура ГІС та її основні 

компоненти. 

2  10 

2 Тема 2. Історія розвитку ГІС.   2  10 

3 
Тема 3.Сфери та рівні використання ГІС у 

сучасному світі. Функції ГІС. 
4 2 14 

4 
Тема 4. Відображення об’єктів реального світу в 

ГІС. Джерела даних для ГІС. 
4 4 15 

5 
Тема 5. Структури та моделі даних. Просторові та 

атрибутивні типи даних. 
4 2 12 

 Модульна контрольна робота 1 1   

Частина 2 Засоби та прийоми роботи в ГІС середовищі 

6 Тема 6. Растрові та векторні зображення. 6 2 10 

7 

Тема 7. Цифрові моделі поверхонь: Grid DEM, 

TIN DEM. Інтерполяція та екстраполяція. 

Цифрова модель рельєфу.  

6 4 16 

8 
Тема 8. Визначення «просторового об’єкта» та 

його опис у ГІС. 
4 2 12 

 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 34 16 99 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Практичні заняття - 16 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота - 99 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 
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1. Геоінформаційні системи в науках про Землю: монографія / В. І. Зацерковний, І. В. 

Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с 

2. Геоінформаційні технології в екології : Навчальний посібник / Пітак І.В., Негадайлов 

А.А., Масікевич Ю.Г., Пляцук Л.Д., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф/.– Чернівці:, 2012.– 273с. 

3. Геоінформаційні системи в екології. Електронний навчальний посібник / Під ред. Є. М. 

Крижанівського. Вінниця: ВНТУ, 2014. 192 с.  

4. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. – М.: ГИС-Ассоциация, 1999. 

204 с. 

5. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Посторовий аналіз і моделювання в ГІС. 

Навчальний посібник. К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. 200 с.  

6. Красовський Г.Я., Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних 

екосистем і прогнозу водоспоживання міст. К.: Наукова думка, 2003. 224 с. 

7. Коновалова Н. В., Капралов Е. Г. Введение в ГИС: учебное пособие. – М.: ООО 

"Библион", 1997. 160 с. 



 

8. Лабенко Д.П., Тімонін В.О. Геоінформаційні системи. Підручник. Харків: ХНАДУ, 2012. 

260 с. 

9. Руководство пользователя QGIS URL: http://gis-lab.info/docs/qgis/user_guide/qgis-

1.6.0_user_guide_ru.pdf 

10. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія. К.: Ніка -Центр, 2003. 

276 с.  

11. Самойленко, В.М. Географічні інформаційні системи та технології: підручник. К.: Ніка-

Центр, 2010. 448 с. 

12. URL: http://kruzhan.vk.vntu.edu.ua/file/43c7351f8231fd2232a43306f8c77330.pdf  

13. .SAGA System of Automated Geoscientific Analyses URL: http://www.saga-

gis.org/en/index.html 

14. QGIS URL: https://qgis.org/ru/site/index.html 

15. ArcGis URL: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/ 
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