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Мета дисципліни – теоретична та практична підготовка аспірантів у галузі управління 

просторовими даними такого ступеню, який  сприяє можливості визначення та зміни якості 

вибору необхідних структур для збереження на електронних носіях і (при необхідності) 

підвищення їх функціональності. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Володіння навичками самостійної наукової роботи в галузі наук про Землю. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: предметом вивчення навчальної дисципліни є 
геоінформаційні системи та моделі просторових даних. Курс забезпечує знання щодо застосування 

геоінформаційних технологій у різних галузях геологічної науки та отримання навичок обробки 

геологічної інформації на основі застосування спеціального програмного забезпечення. Наводяться 

загальні поняття аналізу геоданих та просторового моделювання. 

 

Завдання (навчальні цілі) – підготовка висококваліфікованого фахівця ступеня доктора 

філософії в галузі природничих наук за спеціальністю «Науки про Землю», про сутність і роль 

феномена просторової інформації у різних галузях наук про Землю. Опанувати навички щодо 

створення різноманітних геоінформаційних проектів на підставі первинних даних різного класу. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма / 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Базові моделі і формати даних їх 

переваги й недоліки. 

Лекції, самостійне 

навчання 
--/- 

до 30 % 

1.2 Просторові відношення об’єктів і 

топології, використання методи 

одержання і обробки просторових 

даних. 

Лекції, самостійне 

навчання 
--/- 

до 30 % 

2.1 Проводити дігіталізацію растрових карт, 

представляти дані в базі геоданих, 

виконувати запити, проводити аналіз за 

допомогою конструктора моделей або 

інструментарій в ГІС. 

Практичні/ 

самостійне навчання 

--/- 

до 20 % 

2.2 Виконувати компоновку карти із 

складанням легенди і повної її 

підготовки для видання і друку 

Практичні/ 

самостійне навчання --/- 

до 20 % 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 

Здатність проведення самостійних досліджень на сучасному рівні. +  + + 

Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі 

гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно 

вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні ресурси та час 

для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

 + +  

Вміння збирати, опрацьовувати, критично аналізувати та 

узагальнювати інформацію із літературних і фондових джерел. 

+ +  + 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота студентів. 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання аспірантів: 

1. Семестрове оцінювання: 
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1) Виступ на семінарі – 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів)           

3) Оцінка на іспиті – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів        

 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 

балів. Під час іспиту аспірант надає відомості про особливості підготовки дисертаційної 

роботи з використанням отриманих знань та вмінь. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є 

обов’язковим. 

Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи аспіранта впродовж усього семестру, як 

сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та отриманих під час 

іспиту. 

 Семестрова кількість  

балів 

Іспит Підсумкова  

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Аспірант не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше 20 балів. 

 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: проведення семінару. Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/

п 

Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Прак

тичні 

Самостійна 

робота 

1 
Сучасна концепція ГІС для територіального 

менеджменту. 
2 - 

8 

2 
Застосування геоінформаційної платформи  АrcGIS для 

територіального управління 
2 - 

8 

3 

Розробка моделей і територіального управління для 

оптимізації природокористування та сталого розвитку 

територія 

2 - 

8 

4 

Розробка методик використання засобів оперативної 

аналітичної обробки даних для розв’язання 

геоінформаційних задач. 

2 - 

9 

5 
Інтелектуальний аналіз просторових даних соціально-

екологічного  моніторингу регіонів. 
2 - 

9 

6 

Кластерний аналіз показників еколого соціально-

економічного моніторингу регіонів з урахуванням 

географічного сусідства 

2 - 

9 

7 

Інтерполяція поверхонь методами зважених відстаней  

Крігінг  Сплайну на основі поліономінальних функцій 

тренду. 

2 - 

9 

8 
Застосування геоінформаційних технологій для 

створення геопорталів 
2 - 

9 

9 
Застосування ГІС в системі підтримки прийняття 

рішень. 
2 - 

9 

10 Побудова цифрових моделей рельєфу та ізоліній. - 2 9 
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11 
Обчислення кутів нахилу, експозицій схилів та аналіз 

зон видимості та невидимості. 
- 2 

9 

 ВСЬОГО 18 4 96 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні – 4 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 96 год. 
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