




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати знання з теорії та практичного застосування процедур  
обробки геопросторових даних для вирішення задач навігації транспортних засобів по 
шляхах та вибору оптимальної ділянки території за визначеними критеріями в 
програмному середовищі геоінформаційної системи. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1.Успішне опанування курсів: «Основи геоінформаційних систем та технологій», 

«Прикладні геоінформаційні системи (ГІС в моніторингових системах)».  
2.Володіння навичками роботи в програмному середовищі ArcGIS. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна складається з двох частин. Перша частина присвячена моделюванню 

дорожньої мережі в середовищі геоінформаційної системи на основі векторного 
полілінійного шару доріг. Створена модель дозволяє вирішувати комплекс задач з 
обчислення оптимального шляху між визначеними пунктами, забезпечувати обчислення 
зон зі сталими параметрами їх досягнення з визначеного пункту, проводити групове 
керування парком транспортних засобів тощо. Друга частина дисципліни розглядає 
порядок створення растрової моделі території, де значення кожного елементу растра є 
результатом впливу різних критеріїв, які висуваються користувачем до відповідного 
просторового розміщення. Створена модель може бути бінарною, або приймати значення в 
межах заданого діапазону. Теоретичною базою першої частини навчальної дисципліни є 
математична теорія графів, а другої – теорія нечітких множин.    

4. Завдання вивчення дисципліни полягає в опануванні методичних засад і 
порядку створення векторної моделі дорожньої мережі за допомогою інструментарію 
геоінформаційної системи; вивчення методичних засад і порядку створення растрової  
моделі придатності території  за допомогою інструментарію геоінформаційної системи. 

Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 
компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою 
«Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.) із врахуванням внесених змін згідно вимог 
Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь 19 – 
Архітектура та будівництво, спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій, 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 
діяльності в галузі геодезії і землеустрою; ФК7 здатність вміти використовувати сучасне 
геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення 
та обладнання; ФК8 здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати 
геопросторові дані у польових та камеральних умовах; ФК9 здатність агрегувати польові, 
камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з метою синтезування нових знань у 
сфері геодезії та землеустрою. 



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. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 193 – Геодезія та 
землеустрій, дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі геодезії та 
землеустрою. Загальних: ЗК01. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Фахових:  
СК04. Здатність обирати та використовувати ефективні методи, технології та 
обладнання для здійснення професійної діяльності  у сфері геодезії та землеустрою; 
СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне, технічне і технологічне 
забезпечення для вирішення складних питань 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. Результати навчання: РН10. Обирати і 
застосовувати інструменти, обладнання, устаткування та програмне забезпечення, які 
необхідні для дистанційних, наземних, польових і камеральних досліджень у сфері геодезії 
та землеустрою. РН12. 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. РН13. Планувати і 
виконувати геодезичні, топографічні та кадастрові знімання, опрацьовувати отримані 
результати у 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 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліниКо
д Результат навчання

1.
1

основи математичної теорії 
графів

лекція, 
практична робота, 
самостійна робота

Контрольні 
роботи 

10%

1.
2

порядок геопрострового 
моделювання транспортно-
логістичних систем

10%

1.
3

основи теорії нечітких множин 
як інструмент впливу об’єктів 
на навколишнє середовище

10%



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

1.
4

порядок геопросторового 
моделювання придатності 
території

10%

2.
1

використовувати векторні 
просторові дані для створення 
моделі дорожньої мережі лекція, 

практична робота, 
самостійна робота

звіти за 
результатам
и практичної 
роботи

10%

2.
2

застосовувати алгебру растрів в 
середовищі геоінформаційної 
системи для моделювання 
придатності території

10%

3.
1

демонструвати навички 
ефективної міжособистісної 
взаємодії та командної роботи.

практична робота

звіти за 
результатам
и практичної 
роботи

10%

3.
2

демонструвати вміння 
використовувати інформаційні і 
комунікаційні технології

10%

4.
1

демонструвати здатність 
вчитися і бути сучасно 
навченим

самостійна робота звіти за 
результатам

и 
самостійної 
роботи

10%

4.
2

виконувати пошук та 
опрацювання різних джерел 
географічної інформації

самостійна робота 10%

Результати навчання дисципліни (код)  
Програмні результати навчання (назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

3.
1

3.
2

4.
1

4.
2

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

+ +



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

визначається за результатами написання тестових контрольних робіт, оцінкою на 
практичних заняттях та виконання завдань самостійної роботи.  
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  
✓   результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання)   – 40%;  
✓   результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння)   – 20%; 
✓   результати навчання – 1.1 – 1.4 (комунікація)   – 20%;  
✓   результати навчання – 2.1 – 2.4 (автономність)   – 20%; 

7.1.Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено один змістовий навчальний модуль. Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, практичних робіт та самостійної домашньої роботи. Завершується 
дисципліна – заліком (у 7-му семестрі).  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні 
письмові тестові роботи. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, 
передбачених пунктами 2.1 – 2.2, студенти під час практичних занять демонструють 
результати своєї самостійної роботи та 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 подання всіх передбачених планом звітів за 
практичну роботу. 

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

ПРН10 володіти технологіями і методиками 
планування і виконання геодезичних , 
топографічних і кадастрових знімань та 
комп’ютерного оброблення результатів знімань 
в геоінформаційних системах

+ + + + + +

КР1 КР2 ПР 1 ПР 2 залік Підсумкова 
оцінка

Мінімум 4 4 15 15 22 60

Максимум 10 10 20 20 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 (практичні роботи, контрольні роботи, залікова 
контрольна робота з усною інтерпретацією викладених в ній тверджень). 

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84 

65 – 74 

60 – 64 

1 – 59 не зараховано



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

* – теми для самостійного вивчення 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 18 год. 
Практичні роботи – 16 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота - 54 год. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна:  

№ 
п/п Назва  лекції

Кількість годин

лекції практ. С/Р

4 курс 7 семестр

Змістовий модуль 1. ГІС в транспортно-логістичних системах та  
плануванні і управлінні розвитком територій

1 Тема 1. Основні напрями впровадження геоінформаційних 
систем в транспортну інфраструктуру.

2

2 Тема 2. Основи теорії графів 2 4

3 Тема 3. Реалізація транспортно-логістичних моделей  
в середовищі геоінформаційної системи

2 4

*Пошук найближчого пункту обслуговування 8

*Обчислення полігонів обслуговування і створення матриці 
Джерело-Призначення

10

*Пошук оптимальних маршрутів для парка транспортних 
засобів з додатковими обмеженнями

8

*Пошук оптимальних маршрутів для виконання парних 
замовлень

10

*Вибір оптимального розташування магазинів з 
використанням механізму місце розташування-розподіл

10

Контрольна робота 2

4 Тема 4. Основи теорії нечітких множин 4 4

5 Тема 5. Булевий метод визначення придатності території 2

6 Тема 6. Моделювання придатності території з 
використанням балів або рейтингів

2 4

*Задача вибору оптимального розташування житла в 
місті Києві в залежності від визначених умов

8

Підсумкова контрольна  робота  2

ВСЬОГО 18 16 54



1. Міхно О.Г., Патракеєв І.М. Прикладні геоінформаційні системи: навчальний 
посібник. КНУ імені Тараса Шевченка, 2020, - 98 с. Доступ до ресурсу: 
http://geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/GIS_Michno_Patrakeev.pdf 

2. Curtin, Kevin M. 2007. Network analysis in geographic information science: Review, 
assessment, and projections. Cartography and Geographic Information Science 34.2 
(2007): 103-111. 

3. De Smith, M.J., Goodchild, M.F., & Longley, P. 2015. Geospatial analysis: A 
comprehensive guide to principles, techniques and software tools. Winchelsea Press. – 
Chapter 7 on Network and Location Analytics, freely accessible here: http://
www.spatialanalysisonline.com/ 

4. Malczewski, J. 2006. GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. 
International Journal of Geographical Information Science, 20(7), 703-726. 

5. Mitchell, A. 2012. The Esri Guide to GIS Analysis Volume 3: Modeling Suitability, 
Movement and Interaction. Esri Press, Redlands, CA. 

Додаткова: 
1. Esri. 2016. ArcGIS Desktop Help pages. http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/ 
2. Store, R., & Kangas, J. 2001. Integrating spatial multi-criteria evaluation and expert 

knowledge for GIS-based habitat suitability modelling. Landscape and urban planning, 
55(2), 79-93. 

3. Fischer, M.M. 2006. GIS and network analysis. Spatial Analysis and GeoComputation: 
Selected Essays (2006): 43-60. 

4. Chang, Kang-tsung .2013. Introduction to Geographic Information Systems, New York: 
McGraw-Hill.Coutinho-Rodrigues, J., Simão, A., & Antunes, C.H. 2011. A GIS-based 
multicriteria spatial decision support system for planning urban infrastructures. Decision 
Support Systems, 51(3), 720-726.

http://geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/GIS_Michno_Patrakeev.pdf

