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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, 
спеціальність, 

ступінь вищої освіти

Характеристика
навчальноїдисципліни

денна форма навчання

Кількістькредитів 4

Г алузьзнань 
19 «Архітектура та 

будівництво»
(шифр і назва)

Обов’язкова

Загальнакількість 
годин -  120 годин Спеціальність:

193
«Геодезія та 

землеустрій»

Курс Семестр

Змістовихмодулів -2 2С 4-й

Тижневенавантаження: 
аудиторних занять -  4 
год.
самостійна робота 
студента -  9 год.

Ступінь вищої 
освіти: «Бакалавр»

Вид занять Кількість
годин

Лекції 28 год.
Лабораторнізаняття

•

Практичнізаняття 28 год

Семінарськізаняття -

Самостійна робота 64год.

Форма контролю: екзамен

\



4

ГІС -  сукупність апаратно-програмних засобів і алгоритмичних процедур, 
призначених для збору, введення, зберігання, математико-картографічного 
моделювання і образного представлення геопросторової інформації.

Метою викладання дисципліни «ГІС і бази даних» є вивчення основних 
положень і знань щодо сучасного розвитку, закономірностей побудови і 
функціонування інформаційних систем в цілому і інформаційних ситсем, 
повіязаних з просторовим розміщенням об’єктів зокрема, а також прийняття на 
основі цих систем управлінських рішень в режимі реального часу.

Робота в ГІС вимагає від виконавця ретельного збору і опрацювання всієї 
наявної інформації (як геопросторових, так і атрибутивних), проведення аналізу 
існуючих даних, створення моделей розвитку тих чи інших явищ, їх 
прогнозування та виведення всієї наявної та перетвореної інформації в зручній 
для замовника формі.

Головним завданням курсу є навчання студентів, згідно з
кваліфікаційними вимогами, навичкам проектування, організації
функціонування і використання геоінформаційних систем в виробничих 
підрозділах і органах державного управління та у приватній сфері у всіх 
галузях народного господарства. Невід’ємним завданням дисципліни також є 
набуття знань і навичок впровадження технології робіт: від отримання 
топографічних або картографічних матеріалів аж до створення
повнофункціональних геоінформаційних , систем, здатних вирішувати
найрізноманітніші завдання.

Результатинавчання (з урахуваннямяоЙвкіІЬ):.
Інтегральнакомпетентність
Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми 

геодезії та землеустрою із застосуванням сучасних технологій, теоретичних 
положень та методів дослідження фізичної поверхні Землі, форми, розмірів та 
гравітаційного поля Землі, проведення вимірів на земній поверхні для 
відображення її на планах та картах,дляорзв’язання різних практичних і 
наукових завдань.

Загальнікомпетенції:
Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
Знання та розуміння області геодезії та землеустрою.
Здатність використання інформаційних технологій.
Здатність працювати як самостійно, так і в команді.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

х Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів,
принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою.

Здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою.
Здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, 

геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання.

2МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати 
геопросторові дані у польових та камеральних умовах.

Здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на 
теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері геодезії та 
землеустрою

Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі 
геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій.
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З ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1.

Тема 1 .Особливостігеоінформаційногокартографування [1,2,5] 
Загальнівідомості про геоінформаційнекартографування.

Тематичнекартографування в середовищі ГІС. Застосування картограм і 
картодіаграм у ГІС. Електронні атласи

Тема 2.0собливостігеоінформаційногомоделювання [1,2,5]
Загальні відомості про геоінформаційне моделювання. Базові категорії 

геомоделювання. Класифікація геоінформаційного моделювання

Тема 3Аналізпросторовогорозташуванняоб ’ єктів та їхатрибутивнихданих.
[1.2.3.4.5]

Аналізпросторовогорозташуванняоб’єктів. 
Шкаливиміруатрибутивнихданих. Візуалізаціядискретнихоб'єктів.
Візуалізаціябезперервнихявищ. Візуалізаціяоб'єктів, узагальнених по площі. 
Візуалізаціяпросторовогорозподілуатрибутивнихданих. Властивостізмінних

Тема 4. Геоінформаційнийаналіз за допомогоюкартометричнихоперацій 
та операційвибору [1,2,3,5,6]

Вимірювання координат. Вимірювання відстаней. Визначення 
найкоротшої відстані. Вимір евклідової відстані. Вимірювання довжин ліній і 
периметрів полігонів. Вимірюванняполігонів. Операціївибору. Запити за 
місцемрозташування. Запити за атрибутами

Змістовий модуль 2

Тема5. Кластернийаналізпросторовихоб’єктів [1,5]
Кластернийаналіз, перевагийогозастосування. Мірисхожості

(міриблизькості), щовикористовуються при кластерному аналізі. Методи 
кластерного аналізу

Тема б.Аналізінформації в ГІС за допомогоюоверлейнихоперацій
[1.2.3.5]

Загальніпоняття про оверлейніоперації. Пов’язуванняпослідовності 
команд в картографічніймоделі. Накладаннявекторнихшарів.
Використанняоверлейнихоперацій при обробці і аналізурастровихданих. 
Топологічніоператори для виконанняоверлейнихоперацій.
Похибкивиконанняоверлейнихоперацій

Тема 7. Методимоделюванняповерхонь [1,2,3,5]
Цифровімоделіповерхонь. Растровімоделіповерхні.

Векторнімоделіповерхні
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Тема 8. Аналіз об’єктів в ПС за допомогою класифікації [1,2,3,5] 
Класифікаціяпросторовихоб’єктів, явищ. Методикласифікації в ГІС. 

Класифікація в ГІС при використанні карт.
Практичнезастосуванняпринципівкласифікації

Тема 9. Функцііії зв’язності [1,2,3,5,6]
Визначення і характеристика мережі. Знаходженнякращого шляху. 

Розділеннямережі

Тема 10. Просторова інтерполяція [1,2,3,5]
Метод зворотніхзваженихвідстаней. Метод радіальнихбазиснихфункцій. 

Інтерполяция по методу глобального поліному

Тема 11. Перспективи розвитку ГІС-технологій [1,2,3,5]
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер
тижня Вид занять

Тема заняття 
абозавдання на 

самостійну роботу

Кількість
годин

балів
лк лаб сем.

(пр.) СРС

Змістовий модуль 1.

1,2

Лекція 1
Особливості
геоінформаційного
картографування

4 - - - -

Практичнезанят
ТЯІ

Основи геоаналізу в 
ГІС Maplnfo - - 2 - 1

Практичнезанят
тя2

Побудовабуф ерних 
зон. Вивідінформації - - 2 - 2

Самостійна 
робота 1

Проробка
теоретичного
матеріалу

- - - 6 2,5

3,4

Лекція 2
Особливості
геоінформаційного
моделювання

4 - - - -

Практичнезанят
тяЗ

Оновленняданих в 
таблиці. Районування - - 2 - 2

Практичнезанят
тя4

Оформлення макету 
карти - - 2 2

Самостійна 
робота 2

Проробка 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 6 2,5

5,6

ЛекціяЗ

Аналіз просторового 
розташування 
об’єктів та їх 
атрибутивних даних

4 - - - -

Практичнезанят 
тя 5

Знайомство з відкритим 
програмним продуктом 
Quantum GIS (QGIS)

- - 2 - 2

Практичнезанят 
тя 6

Г еографічна 
прив’язка растрового 
зображення

- - 2 - 2

Самостійна 
робота 3

Проробка 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 6 2,5

7 Лекція 4 Г еоінформаційний 
аналіз за допомогою 2 - - -
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картометричних 
операцій та операцій 
вибору

Практичне
заняття7

Прив’язка даних 
Ехсеїі створення 
тематичної карти

- - 2 2

Самостійна 
робота 4

Проробка 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 6 2,5

8 Лекція 5 Кластерний аналіз 
просторових об’єктів 2 - - -

Практичне 
заняття 8

Знайомство з 
программоюЗаБРІапеГ 
отриманнярастровихз 
ображень 
згеоприв ’язкою. 
Розрахунокплощіпрос 
торовихоб’єктів у 
ЗазРІапеї та <5018

- - 2 - 2

Самостійна 
робота 5

Проробка 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 6 2,5

9,10

Самостійна 
робота 6

Підготовка до ПМК1 6

ПМК 1
Підсумковий 
контроль за змістовий 
модуль 1

- - 10

Всього за змістовий модуль 1 - 6 8  год. 16 16 36 35
Змістовий модуль 2.

11

Лекція 6

Аналізінформації в 
ГІС за
допомогоюоверлейни
хоперацій

2 - - -

Практичнезанят 
тя 9

Знайомство з ГІС 
Digitals - - 2 - ? 5

Самостійна 
робота 7

Проробка 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 4 3

12 Лекція7 Методимоделюванняп
оверхонь 2 - - -

Практичнезанят Формування - - 2 - 2,5
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тя 10 цифрового
класифікаторавекторн 
оїкартив Digitals

Самостійна 
робота 8

Проробка 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 4 3

13

Лекція 8
Аналіз об’єктів в ГІС 
за допомогою 
класифікації

2 - - - -

Практичнезанят 
тя 11

Створення векторної 
карти в програмному 
пакеті Digitals

- - 2 - 2,5

Самостійна 
робота 9

Проробка 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 4 3

14

Лекція 9 Функціін зв’язності 2

Практичнезанят 
тя 12

Контроль 
векторноїкарти та 
виправленняпомилок 
в Digitals

- - 2 - 2,5

Самостійна 
робота 10

Проробка , 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 4 3

15

Лекція 10 Просторова
інтерполяція 2

Практичнезанят 
тя 12

Створення цифрового 
плану кадастрового 
кварталу.
Налаштуванняпараме
трівоб’єктів

- - 2 - 2,5

Самостійна 
робота 11

Проробка 
теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

- - - 4 3

16

Лекція 11 Перспективи розвитку 
ГІС-технологій 2 “ -

Практичнезанят 
тя 14

Створеннятематичних 
карт за допомогою 
программного 
середовиїцаОі gitals

- - 2 - 2,5

Самостійна Проробка - - - 4 4
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робота 12 теоретичного 
матеріалу 
Підготовка до 
практичного заняття

17,18

Самостійна 
робота 13 Підготовка до ПМК2 - - - 4

ПМК 2
Підсумковий 
контроль за змістовий 
модуль 2

- - - 10

Всього за змістовий модуль 2 -52год. 12 12 28 35
Екзамен ЗО
Всього з навчальної дисципліни 28 28 78 100

5 ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ 
МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ

Підсумковий модульний контроль №1
1. Геоінформатика як наука. Термінологія. Поняття про ГІС.
2. Предмет і задачі геоінформатики.
3. Геоінформаційна система. Функції ГІС.
4. Геоінформаційна система. Компоненти ГІС.
5. Класифікація ГІС і використання інфррмації та даних в ГІС.
6. Історія розвитку ГІС в світі та минулому СРСР.
7. Джерела даних ГІС і їх типи.
8. Реєстрація, введення та зберігання даних в ГІС.
9. Використання картографічних даних в ГІС.
10. Використання статистичних матеріалів в ГІС.
11. Матеріали дистанційного зондування в ГІС.
12. Використання астрономо-геодезичних даних в ГІС.
13. Використання матеріалів польових зйомок в ГІС.
14. Джерела атрибутивних даних.
15. Моделі даних в ГІС. Ієрархічна модель.
16. Моделі даних в ГІС. Мережева модель.
17. Моделі даних в ГІС. Реляційна модель.
18. Моделі даних в ГІС. Об’єктно-орієнтована модель.
19. Географічна база даних в ГІС.
20.Опис об’єктів бази даних ГІС.

Підсумковий модульний контроль №2
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1. Причини появи інформаційних систем.
2. Історія розвитку ГІС.
3. Розвиток ГІС в Україні.
4. Основні вимоги до ГІС.
5. Означення ГІС. Функціональна блок-схема ГІС.
6. Дані, інформація, знання в ГІС.
7. Джерела даних для ГІС і їх типи.
8. Технічні засоби вводу даних.
9. Точність даних в ГІС.
10. Растровий і векторний вид представлення графічної інформації.
11. Стиснення растрових моделей.
12. Формати даних в ГІС.
13. Поняття об’єкту карти.
14. Тривимірні моделі представлення даних.
15. Переструктуризація даних.
16. Трансформація проекцій та зміна систем координат.
17. Оверлейні операції.
18. Загальні аналітичні, графоаналітичні і моделюючі функції.
19. Визначення координат центроїда об’єкта.
20. Перехід від регулярної моделі рельєфу до картографічної моделі.

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Бугаевский, Л. М. Геоинформационныесистемы: учеб, пособие / Л. М. 
Бугаевский, В. Я. Цветков. - М. : Златоуст, 2000. - 222 с..

2. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія / В. І. Зацерковний [та 
ін.]. - Ніжин : ИДУ ім. М. Гоголя, 2014. - 492 с с

3. Кузнецов, О. Л. Геоинформатика и геоинформационныесистемы: 
[учебник] / О. Л. Кузнецов, А. А. Никитин, Е. Н. Черемисина. - М. : 2005. 
- 453 с.

4. Кузин, А. В. Базыданных: учеб, пособие / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 
5-е изд. испр. - М. : Академия , 2012. - 320 с с.

5. Світличний О. О. Основи геоінформатики [Текст]: навч. посібник: 
рекомендовано МОН України / О. О. Світличний, С. В. Плотницький; за 
заг. ред. О. О. Світличного. - 2-ге вид., випр. і допов. - Суми : 
Університетська книга, 2020. - 294 с.

Допоміжна
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1. ДеМерс М.Н. Географическиеинформационныесистемы. Основы. -  М.: 
Дата+, 1999.

2. Баранов Ю.Б., Берлянт А.М., Капралов Е.Г. и др. Геоинформатика. 
Толковый словарь основных терминов. -  М.: ГИС-Ассоциация, 1999. -  
204 с..

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Освітній портал ТДАТУ: http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php7icN221
2. Наукова бібліотека ТДАТУ :http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
3. Сайт кафедри КН: http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/heoinformaciini- 
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