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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

вищої освіти

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань 
19 «Архітектура та 

будівництво»
(ш иф р і назва)

Обов’язкова

Загальна кількість 
годин - 120 годин Спеціальність:

193
«Геодезія та 

землеустрій»

Курс Семестр

Змістових модулів -2 4 7-й

Тижневе 
навантаження: 
аудиторних занять -  
4 год.
самостійна робота 
студента -  6 год.

Ступінь вищої освіти: 
«Бакалавр»

Вид занять Кількість
годин

Лекції 22 год.
Лабораторні

заняття
Практичні

заняття 22 год.

Семінарські
заняття -

Самостійна
робота 76 год.

Форма контролю: 
диференційований залік



 

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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, 

пов1язаних 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. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills):. 

Інтегральна компетентність 

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,для орзв’язання різних практичних і 

наукових завдань. 

Загальні компетенції: 

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: 

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. 

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. 



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1.  
 

Тема 1. Загальні відомості про системи керування базами даних [2, 4] 

Поняття інформаційної системи. Поняття бази даних. Системи 

керування базами даних (СКБД). Функції СКБД. Архітектура СКБД  

 

Тема 2.  Моделі даних [2,4] 

Види моделей даних. Структури баз даних для управління даними. 

Багатошарові моделі даних ГІС. Введення, збереження та редагування БД 

ГІС 

 

Тема 3  Реляційні моделі баз даних [2,4] 

Загальні відомості про реляційні моделі баз даних. Базові поняття 

реляційної моделі. Зв’язування таблиць в базі даних. Переваги та недоліки 

реляційної моделі 

 

Тема 4  Проектування та нормалізація реляційних баз даних [2,4] 

Етапи проектування реляційної бази даних. Типи таблиць і ключів в 

реляційних базах даних. Схематичні моделі даних. Нормалізація даних в 

реляційній моделі. Типи відношень. Звязування таблиць між собою в Access 

 

Тема 5. Логічна та фізична моделі баз даних [4] 

Основні поняття. Бази даних і системи управління базами даних. 

Характеристика АCСЕSS. Адміністратор бази даних 

 

Тема 6. Мова структурованих запитів SQL [4] 

Загальні відомості про структуровану мову запитів. Категорії команд 

SQL. Запис SQL-операторів 

 

Змістовий модуль 2 

 

Тема 7. Загальні поняття про геоінформаційні системи [1,2,3,5] 

Визначення ГІС. «Дані», «інформація», «знання» у геоінформаційних 

системах. Поняття про геодані. Класифікація ГІС. Основні компоненти ГІС. 

Функції ГІС 

 

Тема 8. Подання об’єктів реального світу в ГІС [1,2,3,5] 
Просторові дані і об’єкти. Базові типи просторових об’єктів. 

Цифровий опис просторового об’єкта 
 
Тема 9. Інформаційне забезпечення ГІС [1,2,3,5] 

Картографічні джерела. Дані дистанційного зондування Землі. Дані 

електронних геодезичних приладів. Джерела атрибутивних даних 



 

Тема 10. Растрові моделі подання просторових даних [1,2,3,5] 

Загальна характеристика. Ієрархічні растрові структури. Стиснення 

растрових даних. Переваги та недоліки растрових моделей 

 

Тема 11. Векторне представлення просторових даних [1,2,3,5] 

Точкова полігональна структура. Dime-структура. Структури «дуга-

вузол». Геореляційна структура. TIN-модель. Ланцюгове кодування 



4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. 

1 

 

Лекція 1 

Загальні відомості 

про системи 

керування базами 

даних 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1-2 

Створення та 
заповнення бази даних. 
Операції з даними 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 1 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

-  - - 6 1 

2 

 

 

 

 

Лекція 2  Моделі даних 2 - - - - 

Практичне 

заняття 1-2 

Створення та 

заповнення бази 

даних. Операції з 

даними 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 2   

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

практичного заняття 

- - - 6 1 

3 

Лекція 3  
Реляційні моделі  баз 

даних 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 3-4 

Створення форм для 

введення даних 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 3  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

практичного заняття 

- - - 6 2 

4 

Лекція 4  

Проектування та 

нормалізація 

реляційних баз даних 

2 - - -  

Практичне 

заняття 3-4 

Створення форм для 

введення даних 
- - 2 - 5 

Самостійна 

робота 4  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

- - - 6 2 



практичного заняття 

5 

Лекція 5  
Логічна та фізична 

моделі баз даних 
2 - - -  

Практичне 

заняття 5 

Створення запитів в 

режимі SQL 
- - 2 - 5 

Самостійна 

робота 5  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

практичного заняття 

- - - 6 2 

6 

Лекція 6  
Мова структурованих 

запитів SQL 
2 - - -  

Практичне 

заняття 6 

Формування звітів у 

СКБД Access 
- - 2 - 5 

Самостійна 

робота 6 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

практичного заняття 

- - - 6 2 

7,8 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до ПМК1 
- - - 5  

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

-  - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  65 год. 12  12 41 50 

Змістовий модуль 2. 

9 

Лекція 7  

Загальні поняття про 

геоінформаційні 

системи 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 7 

Початок роботи з 

MapInfo Professional 

7/0 

-  2 - 6 

Самостійна 

робота 8 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

практичного заняття 

- - - 6 2 

10 

Лекція 8 
Подання об’єктів 

реального світу в ГІС 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 8  

Створення 
ситуаційного плану 1 
корпусу ТДАТУ 

- - 2 - 6 

Самостійна 

робота 9 

Проробка 

теоретичного 
- - - 6 2 



матеріалу 

Підготовка до 

практичного заняття 

11 

Лекція 9 
Інформаційне 

забезпечення ГІС 
2 - - -  

Практичне 

заняття 9-10 

Оцифрування частини 

карти і створення бази 

даних 

- - 2 - 6 

Самостійна 

робота 10 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

практичного заняття 

- - - 6  

12 

Лекція 10 

Растрові моделі 

подання просторових 

даних 

2 - - -  

Практичне 

заняття 9-10 

Оцифрування частини 

карти і створення бази 

даних 

- - 2 - 6 

Самостійна 

робота 11 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

практичного заняття 

- - - 6 2 

13 

Лекція 11 

Векторне 

представлення 

просторових даних 

2 - - -  

Практичне 

заняття 11  

Приєднання 

графічних об’єктів до 

таблиці 

-  - 2 - 6 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до 

практичного заняття 
- - - 6 2 

14,15 

Самостійна 

робота 13 
Підготовка до ПМК2 - - - 5  

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

 - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 55 год. 10 - 10 35 50 

   Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 22 - 22 76 100 

 

 

 

 

5 ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

  



ПМК1 

1. Типи моделей даних. 

2. Основні характеристики і можливості застосування ієрархічної, 

мережної й реляційної моделей даних. 

3. Особливості багатошарових моделей ГІС. 

4. Введення, збереження та редагування БД ГІС. 

5. Структури баз даних для управління даними. 

6. Трьохрівнева архітектура даних. 

7. Взаємозв’язки між даними. 

8. Растрова модель даних. 

9. Векторна модель даних. 

10. Типи помилок в БД. 

11. Підходи до проектування реляційних баз даних. 

12. Методи і моделі, за допомогою яких виконується опис и 

структуруються різноманітні предметові середовища. 

13. Класична методологія проектування баз даних. 

14. Етапи проектування баз даних. 

15. Реляційні бази даних, їх характеристика. 

16. Принципи реляційної системи. 

17. Мета створення бази даних. 

18. Інструменти вдосконалення структури баз даних в 

19. Зв’язок між розміром досліджуваної області та масштабом карт. 

20. Три основні категорії засобів моделювання даних. 

21. Системи управління базами даних. 

22. Логічна модель баз даних. 

23. Характеристики Aссеss. 

24. Поняття адміністратор бази даних. 

25. Основна функція СУБД. 

26. Основні версії СУБД. 

27. Історія становлення СУБД. 

28. Майстри Aссеss. 

29. Конструктори Aссеss. 

30. Форми та звіти Aссеss. 

 

ПМК2 

1. Типи запитів до бази даних – запит на вибірку, підсумковий, 

перекреслений запити. 

2. Призначення й принципи побудови запитів 



3. Використання мови SQL для опису БД і маніпулювання даними в 

БД. 

4. Поняття архітектура “клієнт – сервер”. 

5. Поняття архітектура “файл – сервер”. 

6.  Групи користувачів. 

7. Елементи інструментарію розробки прикладних програм. 

8. Мова маніпулювання даними. 

9. Характеристика SQL. 

10. Основні оператори SQL – мови. 

11. Інструкції табличних виразів SQL – мови. 

12. Умовні вирази. 

13. Скалярні вирази. 

14. Поняття транзакції. 

15. Основні критерії оцінки надійності комп’ютерної системи. 

16. Основні механізми захисту ПК від несанкціонованого доступу. 

17. Традиційні способи захисту баз даних. 

18. Апаратні засоби захисту інформації. 

19. Сучасні програмні продукти безпеки баз даних. 

20. Поняття захисту інформації. 

21. Поняття політики безпеки. 

22. Поняття ролі в безпеці БД. 

23. Ключ захисту. 

24. Захист даних шифруванням. 

25. Компоненти класу доступу. 
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7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

  

1. Освітній портал ТДАТУ: http://op.tsatu.edu.ua/ 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ: http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри КН 

4. Сайт кафедри КН: http://www.tsatu.edu.ua/kn/ 

5. Джерела Internet.  

  

 

 

 

 


