




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати базові знання з теорії та практичного застосування 
геоінформаційних систем. Надання студентам базових знань з теорії створення, 
функціонування 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: «Вища математика», «Основи географічних 
інформаційних систем і технологій».  

2.Знання теоретичних та практичних основ геоінформатики. 
3.Володіння елементарними навичками роботи в програмному середовищі 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 
стосуються архітектури геоінформаційних систем. Детально аналізуються п’ять складових 
геоінформаційної системи і функції, які реалізуються в ній. Увага зосереджується на 
географічних даних, географічній інформації і географічних об’єктах. Окремо виділяється 
така складова як регламент. Розпочинається вивчення процесів маніпулювання 
геопросторовими даними в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS з метою 
розширення спектру функцій, що вивчаються: зміна порядку представлення шарів даних, 
зміна символізації умовних позначень, вивчення відношення об’єкт-атрибут, застосування 
вбудованих функцій, таких як «спливаюча підказка», «ідентифікація», «пошук».  

В другому модулі відбувається перехід від абстрактних основ геоінформаційних 
систем до безпосереднього розгляду видів геопросторових даних, перехід від абстрактних 
принципів проектування до більш конкретних питань реалізації. Розглядається, яким 
чином формується геореляційна структура геопросторової бази даних з застосуванням 
простих і складних векторних моделей географічних об’єктів, розглядаються топологічні 
векторні моделі, реалізовані через поняття графів, а також різні топологічні відношення. 
Починається вивчення концепції растрових географічних моделей, представлення 
дискретних і безперервних явищ регулярними моделями, характеристики растрових 
моделей. Окремо розглядається система геоприв’язування растрових даних. Вивчаються 
тріангуляційні моделі географічних об’єктів, їх властивості, тріангуляція Делоне, 
топологія. Відпрацьовуються практичні навички роботи з вищенаведеними географічними 
об’єктами в середовищі ArcGIS. 

Дисципліна «ГІС в моніторингових системах» 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 основних концепцій, 
принципів побудови і функціонування географічних інформаційних систем при вирішенні 
задач моніторингу, питань отримання і попередньої обробки просторово-координованих 
даних; навчання  процесу створення комп'ютерних моделей географічних об'єктів; 



формування вмінь зі створення і взаємодії з даними в геоінформаційних системах, основ 
геопросторового аналізу. 

Дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі геодезії та 
землеустрою. Загальних: ЗК01.  Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК10.  Здатність здійснювати безпечну діяльність. ЗК12.  Здатність реалізувати свої права 
та обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства і необхідності його сталого розвитку, верховенства права, 
прав та свобод людини і громадянина в Україні. 
Фахових: СК01.  Здатність застосовувати фундаментальні знання для аналізу явищ 
природного і техногенного походження при виконанні професійних завдань у сфері 
геодезії та землеустрою. СК05.  Здатність застосовувати сучасне інформаційне, технічне і 
технологічне забезпечення для вирішення складних питань геодезії та землеустрою. 
СК06.  Здатність виконувати дистанційні, наземні, польові та камеральні дослідження, 
інженерні розрахунки з опрацювання результатів досліджень, оформляти результати 
досліджень, готувати звіти при вирішенні завдань геодезії та землеустрою. СК07. 
Здатність збирати, оновлювати, опрацьовувати, критично оцінювати, інтерпретувати, 
зберігати, оприлюднювати і використовувати геопросторові дані та метадані щодо об’єктів 
природного і техногенного походження. СК09.  Здатність застосовувати інструменти, 
прилади, обладнання, устаткування при виконанні завдань геодезії та землеустрою. СК10. 
Здатність здійснювати моніторинг та оцінку земель. СК11.  Здатність здійснювати 
геодезичний моніторинг земної поверхні, природних об’єктів, інженерних споруд. СК13. 
Здатність розробляти документацію із землеустрою та з оцінки земель, кадастрову 
документацію, наповнювати даними державний земельний, містобудівний та інші 
кадастри. СК13.  Здатність розробляти документацію із землеустрою та з оцінки земель, 
кадастрову документацію, наповнювати даними державний земельний, містобудівний та 
інші кадастри. 

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 
підсумковій 
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 

практичних 
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 
практична робота 
самостійна робота

10%



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

1.5

принципи побудови і характерис-тики 
базових комп'ютерних моделей 

географічних об'єктів – векторних, 
растрових, 

триангуляційних

лекція 
практична робота 
самостійна робота

робіт

10%

1.6 програмне забезпечення 
геоінформаційних систем і технологій

лекція 
практична робота 
самостійна робота

10%

2.1
працювати з базовим програмним 
забезпеченням геоінформаційних 

систем - ArcGIS
практична робота 
самостійна робота

Виконання 
завдань 

практичних 
робіт

10%

2.2 компонувати карту в системі ArcGIS практична робота 
самостійна робота 10%

2.3 використовувати системи коор-динат і 
картографічні проекції

практична робота 
самостійна робота 10%

2.4 використовувати растрові і векторні 
дані в системі ArcGIS

практична робота 
самостійна робота 10%

3. здатність до командної роботи і 
міжособистісної комунікації в процесі 
за                       допомогою ГІС-інструментарію 
та пошуку компромісних рішень

Практичне  заняття Виконання 
творчих 

групових робіт, 
дискусія

до 5%

4. Розуміння значення достовірної   
моніторингової інформації в прийнятті 
управлінських   рішень.

практичне заняття, 
дискусія, вирішення 
конкретних                        задач та 

ситуацій

виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахункових 
робіт, дискурс, 

до 10%

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 4

ПРН7. Виконувати обстеження і вишукувальні, 
топографо- геодезичні, картографічні, проектні та 
проектно-вишукувальні роботи при виконанні 
професійних завдань з геодезії та землеустрою. 

+ + + + + + +

ПРН9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати та 
використовувати геопросторові дані, метадані щодо 
об’єктів природного і техногенного походження, 
застосовувати статистичні методи їхнього аналізу 
для розв’язання спеціалізованих задач у сфері 
геодезії та землеустрою. 

+ + + + +

ПРН12. Розробляти документацію із землеустрою, 
кадастрову документацію і документацію з оцінки 
земель із застосуванням комп’ютерних технологій, 
геоінформаційних систем та цифрової 
фотограмметрії, наповнювати даними державний 
земельний, містобудівний та інші кадастри. 

+ + + + +

ПРН15. Розробляти і приймати ефективні рішення 
щодо професійної діяльності у сфері геодезії та 
землеустрою, у тому числі за умов невизначеності.

+ + + + +



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

визначається за результатами написання тестових контрольних робіт та виконання завдань 
практичних 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 10%;  
•   результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння)  - до 10%;  
• результати навчання – 3 (комунікація) - до 5%; 
• результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10% 

7.1.Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено 2 змістових навчальні модулі. Заняття проводяться у вигляді 

лекцій та практичних робіт. Завершується дисципліна – заліком (у 4-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 практичних 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 
практичних 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 
першого змістового модулю та залікової контрольної роботи в кінці курсу. Загальна оцінка 
за дисципліну виводиться шляхом сумування отриманих на протязі семестру балів. 

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



Шкала відповідності 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

* – теми для самостійного вивчення 
Загальний обсяг 90 год, в тому числі: 
Лекції – 30 год. 
Практичні – 14 год. 
Самостійна робота - 46 год. 

№ 
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 4

4 Тема 4. Географічні об'єкти 4 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 2 4

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

*Геореляційна модель даних 10

*Об’єктно-орієнтована модель даних 10

Підсумкова контрольна  робота  2

ВСЬОГО 30 14 46

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59
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міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012, 300 с.  
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