




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати базові знання з теорії та практичного застосування 
геоінформаційних систем. Надання студентам базових знань з теорії створення, функціо-
нування географічних інформаційних систем (геореляційних баз просторових даних), а 
також сформувати необхідні практичні навички роботи в програмному середовищі ArcGIS. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1.Успішне опанування курсів: «Лінійна алгебра та аналітична геометрія, 
математичний аналіз», «Основи географічної інформатики та програмування», 
«Основи геоінформаційних систем і технологій».  

2.Знання теоретичних та практичних основ лінійної алгебри, програмування та 
геоінформатики. 

3.Володіння елементарними навичками роботи в програмному середовищі Python, 
ArcGIS. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Курс складається з двох змістових модулів.  

Перший модуль присвячений вивченню загальноприйнятої теорії систем. Студенти 
знайомляться з загальною термінологією, структурами та методами, які застосовуються в 
системних дослідженнях. В цьому модулі розглядаються абстрактні питання, що стосу-
ються архітектури геоінформаційних систем. Детально аналізуються п’ять складових 
геоінформаційної системи і функції, які реалізуються в ній. Увага зосереджується на гео-
графічних даних, географічній інформації і географічних об’єктах. Окремо виділяється 
така складова як регламент. Розпочинається вивчення процесів маніпулювання геопросто-
ровими даними в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS з метою розширення спек-
тру вивчаємих функцій: зміна порядку представлення шарів даних, зміна символізації 
умовних позначень, вивчення відношення об’єкт-атрибут, застосування вбудованих функ-
цій, таких як «спливаюча підказка», «ідентифікація», «пошук».  

В другому модулі відбувається перехід від абстрактних основ геоінформаційних си-
стем до безпосереднього розгляду видів геопросторових даних, перехід від абстрактних 
принципів проектування до більш конкретних питань реалізації. Розглядається, яким чи-
ном формується геореляційна структура геопросторової бази даних з застосуванням про-
стих і складних векторних моделей географічних об’єктів, розглядаються топологічні век-
торні моделі, реалізовані через поняття графів, а також різні топологічні відношення. По-
чинається вивчення концепції растрових географічних моделей, представлення дискрет-
них і безперервних явищ регулярними моделями, характеристики растрових моделей. Ок-
ремо розглядається система геоприв’язування растрових даних. Вивчаються тріангуляцій-
ні моделі географічних об’єктів, їх властивості, тріангуляція Делоне, топологія. Відпра-
цьовуються практичні навички роботи з вищенаведеними географічними об’єктами в се-
редовищі ArcGIS. 

Дисципліна «ГІС в моніторингових системах» є однією з базових дисциплін, на якій 
ґрунтуються методи просторового моделювання і аналізу геопросторових об’єктів в гео-
графічних інформаційних системах. 

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


4. Завдання вивчення дисципліни полягає в опануванні основних концепцій, прин-
ципів побудови і функціонування географічних інформаційних систем при вирішенні за-
дач моніторингу, питань отримання і попередньої обробки просторово-координованих да-
них; навчання  процесу створення комп'ютерних моделей географічних об'єктів; форму-
вання вмінь зі створення і взаємодії з даними в геоінформаційних системах, основ геопро-
сторового аналізу. 

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. 

ФК4  здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою; ФК5  
здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної діяль-
ності в галузі геодезії і землеустрою; ФК7 здатність вміти використовувати сучасне геоде-
зичне, навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та об-
ладнання; ФК8 здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати 
геопросторові дані у польових та камеральних умовах. 

ПРН8 розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та до-
кументації 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 си-
стеми керування базами даних; ПРН10 володіти технологіями і методиками планування і 
виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблен-
ня результатів знімань в геоінформаційних системах; ПРН12 володіти методами організа-
ції топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва від польових вимірювань до 
менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі викори-
стання знань з основ законодавства і управління виробництвом. 



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 
дисципліниКо

д Результат навчання

1.
1

понятійну базу теорії систем, 
загальні закономірності 
розвитку і функціонування 

систем

лекція 
самостійна робота

Контрольні 
роботи, 
звіти з 

лабораторни
х робіт

5%

1.
2

загальну характеристику 
географічних інформаційних 
систем, визначення, загальні 
характеристики компонентів

лекція 
самостійна робота 5%

1.
3

ГІС-парадігму – єдину систему 
базових понять предметної 
області геоінформаційних 
систем і технологій

лекція 
самостійна робота 5%

1.
4

визначення географічних 
об'єктів і їх видів, географічної 
інформації,  географічних 

даних

лекція 
лабораторна робота 
самостійна робота

15%

1.
5

принципи побудови і 
характерис-тики базових 
комп'ютерних моделей 
географічних об'єктів – 
векторних, растрових, 
триангуляційних

лекція 
лабораторна робота 
самостійна робота

15%

1.
6

програмне забезпечення 
геоінформаційних систем і 

технологій

лекція 
лабораторна робота 
самостійна робота

15%

2.
1

працювати з базовим 
програмним забезпеченням 
геоінформаційних систем - 

ArcGIS

лабораторна робота 
самостійна робота

Виконання 
завдань 

лабораторни
х робіт

10%

2.
2

компонувати карту в системі 
ArcGIS

лабораторна робота 
самостійна робота 10%

2.
3

використовувати системи коор-
динат і картографічні проекції

лабораторна робота 
самостійна робота 10%

2.
4

використовувати растрові і 
векторні дані в системі ArcGIS

лабораторна робота 
самостійна робота 10%



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

7.Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визна-

чається за результатами написання тестових контрольних робіт та виконання завдань 
практичних робіт.  
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на на-

лежному 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 лек-

цій та практичних робіт. Завершується дисципліна – заліком (у 4-му семестрі).  
Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні пись-

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

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

+ + + +

ПРН12 володіти методами організації 
топографо-геодезичного і землевпорядного 
виробництва від польових вимірювань до 
менеджменту та реалізації топографічної та 
землевпорядної продукці ї на основі 
використання знань з основ законодавства і 
управління виробництвом

+ + + +



мові тестові роботи. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених 
пунктами 2.1 – 2.4, студенти під час практичних занять демонструють результати своєї ро-
боти та демонструють набуті навички.  

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки 
(60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна робо-
та, 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  кіль-
кість  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 практич-
них робіт 

За роботи, подані не в зазначений термін, віднімається по 2 бали за кожний день 
прострочки. 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку 
оцінювання). Оцінювання проводиться на протязі семестру по результатах виконання 
практичних робіт і проведення контрольної тестової роботи після виконання завдань пер-
шого змістового модулю та залікової контрольної роботи в кінці курсу. Загальна оцінка за 
дисципліну виводиться шляхом сумування отриманих на протязі семестру балів. 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

Шкала відповідності (за умови заліку) 

КР1 ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5 Залік Підсумкова оцінка

Мінімум 1 6 6 8 8 7 24 60

Максимум 4 8 8 15 15 10 40 100

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84 

65 – 74 

60 – 64 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

1 – 59 не зараховано

№ 
п/п Назва  лекції

Кількість годин

лекції практ. С/Р

2 курс 4 семестр

Змістовий модуль 1 Базові поняття геоінформаційних систем

1 Тема 1. Концепція систем, поняття системи моніторингу 2

2
Тема 2. Загальна характеристика географічних 
інформаційних систем 4

3 Тема 3. ГІС – парадигма 2

4 Тема 4. Географічні об'єкти 2 2

5 Тема 5.  Географічні дані 2 2

*Базові поняття єдиної системи класифікації  
техніко-економічної інформації 12

*Системи координат і картографічні проекції, що 
використовуються в геоінформаційних системах 14

Контрольна робота 2

Змістовий модуль 2 Моделювання навколишнього середовища 

6 Тема 6. Векторні моделі географічних об'єктів 4 4

7 Тема 7. Растрові моделі географічних об'єктів 4 4

8 Тема 8. Тріангуляційні моделі географічних об'єктів 4 2

*Геореляційна модель даних 10

*Об’єктно-орієнтована модель даних 10



* – теми для самостійного вивчення 
Загальний обсяг 90 год, в тому числі: 
Лекції – 28 год. 
Практичні – 14 год. 
Консультації - 2 год. 
Самостійна робота - 46 год. 

Підсумкова контрольна  робота  2

ВСЬОГО 28 14 46
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