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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Геоінформаційні системи і бази даних» 

направлена на формування інформаційної культури майбутніх спеціалістів та вмінь 

використовувати пакети прикладних програм у вирішенні професійних завдань. 

Дисципліна зорієнтована на вивчення таких питань, як: поняття інформаційної 

системи, поняття бази даних, системи керування базами даних, види моделей даних, 

структури баз даних, багатошарові моделі даних ГІС, введення, збереження та 

редагування даних, загальні відомості про реляційні моделі баз даних, етапи 

проектування реляційної бази даних, нормалізація даних в реляційній моделі, 

загальні відомості про структуровану мову запитів, загальні поняття про 

геоінформаційні системи, поняття про геодані, класифікація ГІС, просторові дані і 

об’єкти, базові типи просторових об’єктів, картографічні джерела даних, дані 

дистанційного зондування, дані електроних геодезичних приладів, растрові моделі 

подання просторових даних, векторне представлення даних, особливості 

геоінформаційного картографування, особливості геоінформаційного моделювання, 

аналіз просторового розташування об’єктів та їх атрибутивних даних, 

геоінформаційний аналіз за допомогою картометричних операцій та операцій 

вибору, кластерний аналіз просторових об’єктів, аналіз інформації в ГІС за 

допомогою оверлейних операцій, методи моделювання поверхонь, аналіз об’єктів в 

ГІС за допомогою класифікації, функції зв’язності, просторова інтерполяція, 

перспективи розвитку ГІС-технологій. 

Метою вивчення дисципліни 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.    

Завдання дисципліни полягає у навчання студентів, згідно з кваліфікаційними 

вимогами, навичкам проектування, організації функціонування і використання 
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геоінформаційних систем в виробничих підрозділах і органах державного 

управління та у приватній сфері у всіх галузях народного господарства. 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

193 «Геодезія 

та землеустрій» 

ЗК01. Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях 

ЗК02. Знання та 

розуміння області 

геодезії та 

землеустрою.  

ЗК05. Здатність 

використання 

інформаційних 

технологій 

ЗК07.  Здатність 

працювати як 

самостійно, так і в 

команді. 

 

 

ФК01. Здатність 

показувати знання і 

розуміння основних 

теорій, методів, 

принципів, технологій і 

методик в галузі геодезії і 

землеустрою. 

ФК04. Здатність 

виконувати професійні 

обов’язки в галузі геодезії 

і землеустрою 

ФК07. Здатність вміти 

використовувати сучасне 

геодезичне, навігаційне, 

геоінформаційне та 

фотограмметричне 

програмне забезпечення 

та обладнання. 

ФК08. Здатність 

самостійно збирати, 

обробляти, моделювати та 

аналізувати геопросторові 

дані у польових та 

камеральних умовах 

ФК09. Здатність 

агрегувати польові, 

камеральні та дистанційні 

дані на теоретичній основі 

з метою синтезування 

нових знань у сфері 

геодезії та землеустрою 

ФК11. Здатність 

вирішувати прикладні 

наукові та технічні 

завдання в галузі геодезії 

та землеустрою у 

відповідності до 

спеціалізацій 

 

РН5. Використовувати методи збирання 

інформації в галузі геодезії і 

землеустрою, її систематизації і 

класифікації відповідно до поставленого 

проектного або виробничого завдання. 

РН9. Обробляти результати геодезичних 

вимірювань, топографічний і 

кадастрових знімань з використанням 

геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і 

систем керування базами даних. 

РН10. Володіти технологіями і 

методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і 

кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в 

геоінформаційних системах. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Загальні відомості про системи керування базами даних.  
2. Моделі даних.  

3. Реляційні моделі баз даних  

4. Проектування та нормалізація реляційних баз даних.  

5. Логічна та фізична моделі баз даних.  

6. Мова структурованих запитів SQL.  

7. Загальні поняття про геоінформаційні системи   

8. Подання об’єктів реального світу в ГІС. 

9. Інформаційне забезпечення ГІС 

10. Растрові моделі подання просторових даних 
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11. Векторне представлення просторових даних 

12. Особливості геоінформаційного картографування 

13. Особливості геоінформаційного моделювання 

14. Аналіз просторового розташування об’єктів та їх атрибутивних даних 

15. Геоінформаційний аналіз за допомогою картометричних операцій та 

операцій вибору 

16. Кластерний аналіз просторових об’єктів 

17. Аналіз інформації в ГІС за допомогою оверлейних операцій 

18. Методи моделювання поверхонь 

19. Аналіз об’єктів в ГІС за допомогою класифікації 

20. Функції зв’язності 

21. Просторова інтерполяція 

22. Перспективи розвитку ГІС-технологій 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Створення та заповнення бази даних. Операції з даними 
2. Створення форм для введення даних   
3. Створення запитів в режимі SQL. 
4. Формування звітів у СКБД Access  
5. Початок роботи з MapInfo Professional 7/0 

6. Створення ситуаційного плану 1 корпусу ТДАТУ 
7. Оцифрування частини карти і створення бази даних 
8. Приєднання графічних об’єктів до таблиці 
9. Основи геоаналізу в ГІС MapInfo 

10. Побудова буферних зон. Вивід інформації 

11. Оновлення даних в таблиці. Районування 

12. Знайомство з відкритим програмним продуктом Quantum GIS (QGIS) 

13. Географічна прив’язка растрового зображення 

14. Прив’язка даних Excelі створення тематичної карти 

15. Знайомство з программою SasPlanet, отримання растрових зображень з  

геоприв’язкою. Розрахунок площі просторових об’єктів у SasPlanet та QGIS 

16. Знайомство з ГІС Digitals 

17. Формування цифрового класифікатора векторної карти в Digitals 

18. Створення векторної карти в програмному пакеті Digitals 

19. Контроль векторної карти та виправлення помилок в Digitals 

20. Створення цифрового плану кадастрового кварталу. Налаштування 

параметрів об’єктів 

21. Створення тематичних карт за допомогою программного середовища 

Digitals 

 

Політика курсу 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 

 Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 




