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ВСТУП 
Начальна дисципліна «Програмування в геоінформаційних системах» є 

нормативною дисципліною, що викладається на ІІІ курсі в VІ-му семестрі в обсязі 144 
годин, з них лекцій – 34 години, лабораторні заняття – 34 годин, самостійна робота – 76 
годин. Форма підсумкового контролю – іспит. За умови успішного опанування 
дисципліни студенту присвоюється 4,0 кредитів ECTS. 

Метою навчальної дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах» є 
ознайомлення студентів з основами програмування в ГІС, з основними поняттями і 
термінами мов програмування в ГІС; ознайомити з сучасним станом ГІС, їх місцем в 
сучасній геології, науці і техніці; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням 
ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; 
про прикладні мови ГІС, включаючи мови основані на мові Visual Basic Aplication та 
скриптові мови; виробити у студентів навики практичного написання програмних модулів 
та їх використовування у типових ГІС для досягнення поставленої задачі. 

Завданням навчальної дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах» 
є ознайомлення з мовами програмування Visual Basic Aplication, MapBasic, Python, що 
застосовуються в окремих ГІС системами та написання прикладних програм, які 
розробляються і застосовуються  з метою розв’язання наукових і прикладних задач з 
моніторингу екологічних ситуацій, раціональному використанню природних ресурсів, а 
також інфраструктурного проектування, місцевого та регіонального планування, з метою 
прийняття оперативних заходів в умовах надзвичайних ситуацій. 

Предметом вивчення у даній навчальній дисципліні є геоб’єкти, геосередовище, 
геопроцеси (природні та техногенні), а також - іноформація та інформацйійні технології. 

Курс забезпечує опанування комп‘ютерними технологіями: підготовки даних та 
графічних документів, електронних карт, обробки зображень, математичного аналізу 
даних на комп‘ютері, пошуку інформації в Інтернеті, програмування простих задач 
аналізу та перетворення даних. 

Протягом курсу студент повинен набути таких знань та вмінь: 
Знати: 

 основні принципи створення программ, з врахуванням архітектури та 
можливостей у окремих ГІС; 

 синтаксіс мов програмування Visual Basic Aplication, MapBasic, Python; 
 стан і перспективи розвитку мов програмування у ГІС;  
 основні принципи побудови ГІС, їх організацію і можливості;  
 особливості програмних і інструментальних засобів ГІС з метою 

програмування окремих задач якщо вони не реалізовані у певних ГІС;  
 можливості практичного застосування програмування ГІС в управлінні, 

бізнесі, науці і техніці. 
 

Вміти 
 обрати необхідні умови для створення прграмного проекту у ГІС з 

урахуванням вимог замовника для ГІС різного призначення;  
 розробити алгоритм, схему і методику для оптимального вирішення 

поставленої задачі;  
 запрограмувати необхідну для конкретного ГІС проекту програму; 
 використовувати для реалізації проекту мови програмування Visual Basic 

Aplication, MapBasic, Python; 
 

Начальна дисципліна «Програмування в геоінформаційних системах» займає 
базове місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційним рівнем „бакалавр з геології”, оскільки є дисципліною, що використовує 
досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук, зокрема: програмування, 
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фізики, математики, хімії, біології, гідрогеології, геології, геохімії, геофізики, інженерної 
геології, механіки ґрунтів інформатики та багатьох інших, і тісно пов’язана з практичною 
діяльністю людини. Навчальна дисципліна «Програмування в геоінформаційних 
системах» має прикладний професійно-орієнтований характер.  

Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами - при вивченні дисципліни 
«Програмування в геоінформаційних системах» студентам необхідні знання з таких 
навчальних дисциплін як «Геоінформаційні системи», «Програмування», «Інфоматика», 
«Фізика», «Вища математика», «Хімія», «Математична статистика та обробка геологічної 
інформації», «Загальна геологія», «Мінералогія», «Петрографія», «Літологія», «Основи 
геофізики», «Загальна гідрогеологія», «Інженерна петрологія» та «Інженерна геологія». 
Одержані знання та вміння використовуються у подальших курсах бакалаврату, зокрема 
для написання курсової роботи з «Програмування в геоінформаційних системах». 

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з начальної 
дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах». Поточний контроль знань 
здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає: виконання лабораторних 
робіт – 40 балів, проведення 2 письмових модульних контрольних робіт – 20 балів. 
Максимальна кількість балів, отриманих на протязі семестру, становить 60 балів. Мінімум 
залікових балів при яких студент допускається до іспиту становить 36 балів. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку із виконанням письмових і 
усних завдань. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті, складає 40 
балів. Підсумкова оцінка з дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах» 
розраховується з урахуванням оцінок за всі змістові модулі, включаючи залікову. Для 
оцінки «відмінно» необхідно отримати 90-100 балів, «добре» – 85-89 балів, «задовільно» – 
60-64 бали. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка 
«незадовільно». 

 
Контроль знань. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
Поточний         
 - лабораторні роботи -      40 балів; 
- 2 письмові модульні контрольні роботи   20 балів; 
Разом        60 балів; 
Підсумковий 
– комплексний підсумковий модуль (залік)  40 балів; 
Всього       100 балів; 
Мінімум залікових балів при яких  
студент допускається до заліку    36 балів; 
 

Формули й порядок розрахунку оцінок змістовних модулів 
та підсумкової комплексної роботи (заліку) 

 

Змістов
ний 

модуль 
1 (ЗМ1) 

Змістов
ний 

модуль 
2 

(ЗМ2) 

Комплек
сний 

підсумко
вий 

модуль 
(КПМ) - 

залік 

Підсумк
ова 

оцінка 
(ПО) 

Вагові 
коефіціє
нти (%) 

30% 
k1 = 0,3 

30% 
k2 = 0,3 

40% 
kісп = 0,4 100% 

Максимал 100 100 100 100 
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ьна оцінка 
в балах 
Оцінка 
(бали) 30 30 40 100% 

 
Підсумкова оцінка в балах з дисципліни (ПО) розраховується за 

накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за змістовні модулі (ЗМ) 
та комплексний підсумковий модуль (КПМ) - залік: 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 +КПМ; 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75-84 – «добре»; 
85-89 – «добре» («дуже добре»); 
90-100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 
За 100-бальною 

шкалою 
Оцінка за національною  

шкалою 
90 - 100 5 відмінно 
85 - 89 
75 - 84 

4 добре 

65 - 74 
60 - 64 

3 задовільно 

1 - 59 2 незадовільно 
 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
середнє арифметичне за три змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі 
менше 36 підсумкових балів), то студент не допускається до заліку і вважається таким, 
що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ПИСЬМОВИХ  
МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Кількість годин № 

ч/
ч 

Назва лекції, лабораторної  
роботи та письмової модульної 

контрольної роботи 
лекці

ї 
лаборатор
ні роботи 

самостійн
а робота 

контрольн
а 

модульна 
робота 

 
1 Лекція 1. Предмет, мета та завдання 

навчальної дисципліни. Історія розвитку 
геоінформаційних систем й сучасний стан.  

2  4  

2 Лекція 2. Фундаментальні алгоритми і 
структури даних. 

4  6  

3 Лекція 3. Моделі і структури даних. 
Растрова і векторні моделі даних. 

2  4  

4 Лекція 4. Мови програмування у сучасних 
ГІС. 

2  4  

5 Лекція 5. Visual Basic Aplication . 
Структура мови. Основні оператори. 
Стандартні функції. 

2  4  

6 Лекція 6. Cередовищі MapBasic. Основи 
мови.  

4  8  

7 Лекція 7. Програмування в середовищі 
MapBasic. Створення прикладних програм.  

4  8  

8 Лекція 8. Cередовищі Python. Основи 
мови. 

4  8  

9 Лекція 9. Програмування в середовищі 
Python. Створення прикладних програм.  

4  8  

10 Лекція 10. Взаємозв’язок Model Builder та 
Python. Створення прикладних програм. 

4  6  

11 Лекція 11. Геообробка у ГІС. 2  4  
12 Лабораторна робота 1. Масиви, робота з 

масивами. Робота з файлами. Пов’язані 
списки. 

 2   

13 Лабораторна робота 2. VBA. Структура 
мови. Запис макросу. Функції користувача 
з вбудованими операторами. Елементи 
керування. 

 4   

14 Лабораторна робота 3. MapBasic. Цикли, 
процедури, функції, оператори.  

 2   

15 Лабораторна робота 4. MapBasic. 
Інтерфейс користувача. Робота з 
таблицями. Відладка та обробка помилок. 

 4   

16 Лабораторна робота 5. MapBasic. Ввід та 
вивід в файли. Графічні об’єкти.Створення 
автономних прикладних программ. 
Інтегрована картографія. 

 4   

17 Лабораторна робота 6. Python. 
Використання інтерпретатора. Засоби 
керування логікою.   

 4   
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18 Лабораторна робота 7. Python. Структури 
даних. Модулі. Ввід та вивід в файли. 
Відладка та обробка помилок. Класи. 

 4   

19 Лабораторна робота 8. Python. Синтаксіс 
та семантика. Вбудовані типи даних. 
Використання стандартних модулів.  

 4   

20 Лабораторна робота 9. Model Builder та 
Python. Створення власних модулів у 
ToolBox. 

 2   

21 Лабораторна робота 10. Геообробка. 
Побудова модулів. 

 4   

22 Письмова модульна контрольна робота 
№1.  

   2 

23 Письмова модульна контрольна робота 
№2. 

   2 

24 Залік     
РА
ЗО
М 

144 34 34 76  

      
      
      
      
      
      
      

Загальний обсяг 144 годин, у тому числі: 
Лекції – 34 години; 
Лабораторні роботи – 34 годин; 
Самостійна робота – 76 годин. 
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ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

Лекція 1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни. Історія розвитку 
геоінформаційних систем й сучасний стан (2 год).  
Загальне уявлення про ГІС. Організація ГІС. Принципи побудови і застосування ГІС. 
Апаратне забезпечення ГІС. Види ГІС. Класифікація ГІС по функціональних 
можливостях. Архітектура ГІС.  

Рекомендована література: [1,2] 
 
Самостійна робота (4 год). 
 

Лекція 2. Фундаментальні алгоритми і структури даних (4 год).  
Аналіз алгоритмів. Алгоритми і платформи. Кеш процесора. Віртуальна пам’ять. 
Тестування та відладка модулів. Організація даних.. Доступ до даних. 

Рекомендована література: [3] 
 
Лабораторна робота 1. Масиви, робота з масивами. Робота з файлами. Пов’язані 

списки (2 год).  
Типи масивів, класи масивів. Сортування. Повільні та швидкі алгоритми 

сортування. Зчитування та запис у файл. Однозв’язні списки, двохзв’язні списки. 
Стеки. 

Рекомендована література: [3] 
 
Самостійна робота (8 год). 

 
Лекція 3. Моделі і структури даних. Растрова і векторні моделі даних (2 год).  

Просторові моделі і структури даних. Атрибутивні дані. Організація зв'язку атрибутивної 
і векторної інформації. Просторові і непросторові атрибути. Структури даних для 
растрової і векторної моделей. Топологічні векторні моделі. Принципи перетворень 
рвстрової і векторної інформації, зв’язок із нею атрибутивної інформації. 

Рекомендована література: [1-3] 
 
Лабораторна робота 2. VBA. Структура мови. Запис макросу. Функції користувача з 

вбудованими операторами. Елементи керування (4 год).  
Об’єкти, методи та властивості об’єктів. Запис макросу та його редагування. Функції 

користувача з операторами IF-THEN та IF-THEN-ELSE. Стандартні функції мови. 
Оператори цикла FOR-NEXT, FOR-EACH-NEXT, WHILE-WEND, DO-LOOP. Панель 
інструментів. 

Рекомендована література: [4] 
 
Самостійна робота (4 год). 

 
Лекція 4. Мови програмування у сучасних ГІС (2 год). 

Основны мови що використовуються в найбільш поширених ГІС системах – ArcInfo, 
Erdas, MapInfo. Об’єктно-орієнтовані та скриптові мови. Переваги та недоліки основних 
мов. 

Рекомендована література: [1-9] 
 
Лабораторна робота 3. MapBasic. Цикли, процедури, функції, оператори (4 год).  
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Загальний синтаксис мови. Змінні. Вирази. Цикли та керуючі оператори. Процедури. 
Функції.  Організація програми. 

Рекомендована література: [5,6] 
 
Самостійна робота (4 год). 

 
Лекція 5. Visual Basic Aplication . Структура мови. Основні оператори. Стандартні 

функції (2 год). 
Об’єкти, методи та властивості об’єктів. Запис макросу та його редагування. Функції 
користувача з операторами IF-THEN та IF-THEN-ELSE. Стандартні функції мови. 
Оператори цикла FOR-NEXT, FOR-EACH-NEXT, WHILE-WEND, DO-LOOP. Панель 
інструментів. 

Рекомендована література: [4] 
 
Лабораторна робота 4. MapBasic. Інтерфейс користувача. Робота з таблицями. 

Відладка та обробка помилок (4 год).  
Створення інтерфейсу користувача. Меню. Вікна. Запис, створення та доступ до 

таблиць. Помилки при використанні. 
Рекомендована література: [5,6] 
 
Самостійна робота (4 год). 

 
Лекція 6. Cередовищі MapBasic. Основи мови (4 год). 

Вимоги до системи. Стандартні імена і типи файлів. Вступ до інтегрованого середовища 
MapBasic. Компіляція програми. 

Рекомендована література: [5,6] 
 
Лабораторна робота 5. MapBasic. Ввід та вивід в файли. Графічні об’єкти.Створення 

автономних прикладних программ. Інтегрована картографія (4 год).  
Файли послідовного доступу. Файли довільного доступу. Функції для роботи з 

файлами. Змінні типу Object. Робота з об’єктами та їх атрибутами. Діалогові вікна. 
Меню. 

Рекомендована література: [5,6] 
 
Самостійна робота (8 год). 
 

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАПИТАНЬ ДО ПЕРШОГО МОДУЛЯ: 
 

 Чим відрізняються топологічні і   нетопологічні векторні моделі. 
 Дайте визначення ГІС. Зв’язок геоінформатики з іншими галузями. 
 Статичні і динамічні моделі даних. 
 Аналогові і дискретні моделі. 
 Масштаб дії та життєвий цикл моделі. 
 Форми представлення моделей даних. 
 Базові моделі даних, що використовуються в геології. 
 Основні типи координатних даних. 
 Взаємозв’язок між координатними моделями. 
 Організація даних в ГІС. Растрове представлення. 
 Організація даних в ГІС. Векторне представлення. 
 Архітектура ГІС. Види архітектури ГІС. 
 Організація алгоритмів та основні платформи. 
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 Повільні та швидкі алгоритми сортування.  
 Зчитування та запис у файл. 
 Перетворення графічної інформації в цифрову форму.  
 Типи помилок при створенні баз даних в ГІС. 
 Об’єкти, методи та властивості об’єктів у VBA.  
 Запис макросу та його редагування у VBA.  
 Функції користувача з операторами IF-THEN та IF-THEN-ELSE у VBA. 
 Стандартні функції мови у VBA.  
 Оператори цикла FOR-NEXT, FOR-EACH-NEXT, WHILE-WEND, DO-LOOP у 

VBA.  
 Панель інструментів у VBA. 
 Основні оператори у MapBasic. 
 Основні цикли у MapBasic. 
 Директиви компілятора у MapBasic. 
 Створення інтерфейсу користувача у у MapBasic. 
 Створення нових таблиць у MapBasic. 
 Таблиці, що містять растрові зображення у MapBasic. 
 Файли послідовного доступу у MapBasic.  
 Файли довільного доступу у MapBasic. 
 Створення нових об’єктів на основі вже існуючих у MapBasic. 
 Координата та одиниці виміру у у MapBasic. 
 Робота з колонкою “obj” у MapBasic. 
 Діалогові вікна у MapBasic. 
 Стилі графічних об’єктів у MapBasic. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
Лекція 7. Програмування в середовищі MapBasic. Створення прикладних програм 

(4 год). 
Створення інтерфейсу користувача. Стандартні діалогові вікна. Інструментальні панелі. 
Запуск програми у середовищі MapInfo. Створення, відкриття та робота з таблицями. 
Файловий ввід-вивід даних. Графічні об’єкти, їх створення. Координати. Перенос 
скомпільованих програм.  

Рекомендована література: [5,6] 
 
Лабораторна робота 6. Python. Використання інтерпретатора. Засоби керування 

логікою (4 год).  
Передача аргументів, інтерактивний режим. Обробка помилок. Інструкції IF, FOR, 

BREAK, CONTIUE, PASS. Функції RANGE() та XRANGE().  
Рекомендована література: [7,8] 
 
Самостійна робота (8 год). 
 

Лекція 8. Cередовищі Python. Основи мови (4 год). 
Особливість мови Python. Засоби керування логікою. Структури даних. Модулі. Обробка 
виключень. Класи. 

Рекомендована література: [7,8] 
 
Лабораторна робота 7. Python. Структури даних. Модулі. Ввід та вивід в файли. 

Відладка та обробка помилок. Класи (4 год).  
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Стеки, конструювання списків. Стеки. Інструкція DEL. Створення та використання 
модулів. Функція DIR (). Модуль PICKLE. Виключення, обробки виключень. 

Рекомендована література: [7,8] 
 
Самостійна робота (8 год). 
 

Лекція 9. Програмування в середовищі Python. Створення прикладних програм 
(4 год).  
Синтаксис та семантика. Вбудовані типи даних. Використання стандартних модулів. 
Конфігураційні та службові модулі. Робота із строками. Засоби інтерналізації. 
Математичний апарат. Зберігання і копіювання об’єктів. Доступ до можливостей 
операційної системи.  

Рекомендована література: [7,8] 
 
Лабораторна робота 8. Python. Синтаксис та семантика. Вбудовані типи даних. 

Використання стандартних модулів (4 год).  
Логічні та фізичні строки. Прості інструкції PRINT, BREAK, CONTINUE, RETURN, 

GLOBAL, IMPORT, EXEC. Складові інструкції IF, WHILE, FOR, TTY. Числові типи, 
послідовності, відображення, модулі, файлові об’єкти. Стандартні модулі. 

Рекомендована література: [7,8] 
 
Самостійна робота (8 год). 
 

Лекція 10. Взаємозв’язок Model Builder та Python. Створення прикладних програм 
(4 год). 

Модуль ToolBox у ArcGIS 9.0, його роль. Створення моделей у ArcMap та переклад їх 
на мову Python. Підключення та запуск програм написаних на Python. 

Рекомендована література: [7-9] 
 
Лабораторна робота 9. Model Builder та Python. Створення власних модулів у ToolBox 

(2 год).  
 
Рекомендована література: [7-9] 
 
Самостійна робота (8 год). 
 

Лекція 11. Геообробка у ГІС (2 год). 
Основи геообробки. Робота з наборами інструментів. Визначення параметрів 

середовища. Використання командної строчки. Побудова моделей. Робота з ModelBuilder. 
Рекомендована література: [9] 
 
Лабораторна робота 10. Геообробка. Побудова модулів (4 год). 
 

Рекомендована література: [9] 
 
Самостійна робота (4 год). 
 

 
ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАПИТАНЬ ДО ДРУГОГО МОДУЛЯ: 

 
 Як виглядає додаток з інтегрованою картою у MapInfo? 
 Використання викликів (Callbacks) для отримання інформації у MapInfo. 
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 Об’єктна модель механізма керування об’єктами OLE у MapInfo. 
 Передача аргументів, інтерактивний режим у Python.  
 Обробка помилок у Python.  
 Інструкції IF, FOR у Python.  
 Інструкції BREAK, CONTIUE, PASS у Python.  
 Функції RANGE() та XRANGE() у Python. 
 Стеки у Python.  
 Інструкція DEL у Python.  
 Створення та використання модулів у Python.  
 Функція DIR () у Python.  
 Модуль PICKLE у Python.  
 Виключення, обробки виключень у Python. 
 Прості інструкції PRINT, BREAK, CONTINUE, RETURN у Python. 
 Прості інструкції GLOBAL, IMPORT, EXEC у Python. 
 Складові інструкції IF, WHILE, FOR, TTY у Python. 
 Складові інструкції FOR, TTY у Python. 
 Числові типи, послідовності, відображення, модулі, файлові об’єкти у Python.  
 Стандартні модулі у Python. 
 Створення власних модулів у ToolBox  
 Робота з ModelBuilder. 

 
ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ: 
 

1. Чим відрізняються топологічні і   нетопологічні векторні моделі. 
2. Дайте визначення ГІС. Зв’язок геоінформатики з іншими галузями. 
3. Статичні і динамічні моделі даних. 
4. Аналогові і дискретні моделі. 
5. Масштаб дії та життєвий цикл моделі. 
6. Форми представлення моделей даних. 
7. Базові моделі даних, що використовуються в геології. 
8. Основні типи координатних даних. 
9. Взаємозв’язок між координатними моделями. 
10. Організація даних в ГІС. Растрове представлення. 
11. Організація даних в ГІС. Векторне представлення. 
12. Архітектура ГІС. Види архітектури ГІС. 
13. Організація алгоритмів та основні платформи. 
14. Повільні та швидкі алгоритми сортування.  
15. Зчитування та запис у файл. 
16. Перетворення графічної інформації в цифрову форму.  
17. Типи помилок при створенні баз даних в ГІС. 
18. Об’єкти, методи та властивості об’єктів у VBA.  
19. Запис макросу та його редагування у VBA.  
20. Функції користувача з операторами IF-THEN та IF-THEN-ELSE у VBA. 
21. Стандартні функції мови у VBA.  
22. Оператори цикла FOR-NEXT, FOR-EACH-NEXT, WHILE-WEND, DO-LOOP у 

VBA.  
23. Панель інструментів у VBA. 
24. Основні оператори у MapBasic. 
25. Основні цикли у MapBasic. 
26. Директиви компілятора у MapBasic. 
27. Створення інтерфейсу користувача у у MapBasic. 
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28. Створення нових таблиць у MapBasic. 
29. Таблиці, що містять растрові зображення у MapBasic. 
30. Файли послідовного доступу у MapBasic.  
31. Файли довільного доступу у MapBasic. 
32. Створення нових об’єктів на основі вже існуючих у MapBasic. 
33. Координата та одиниці виміру у у MapBasic. 
34. Робота з колонкою “obj” у MapBasic. 
35. Діалогові вікна у MapBasic. 
36. Стилі графічних об’єктів у MapBasic. 
37. Як виглядає додаток з інтегрованою картою у MapInfo? 
38. Використання викликів (Callbacks) для отримання інформації у MapInfo. 
39. Об’єктна модель механізма керування об’єктами OLE у MapInfo. 
40. Передача аргументів, інтерактивний режим у Python.  
41. Обробка помилок у Python.  
42. Інструкції IF, FOR у Python.  
43. Інструкції BREAK, CONTIUE, PASS у Python.  
44. Функції RANGE() та XRANGE() у Python. 
45. Стеки у Python.  
46. Інструкція DEL у Python.  
47. Створення та використання модулів у Python.  
48. Функція DIR () у Python.  
49. Модуль PICKLE у Python.  
50. Виключення, обробки виключень у Python. 
51. Прості інструкції PRINT, BREAK, CONTINUE, RETURN у Python. 
52. Прості інструкції GLOBAL, IMPORT, EXEC у Python. 
53. Складові інструкції IF, WHILE, FOR, TTY у Python. 
54. Складові інструкції FOR, TTY у Python. 
55. Числові типи, послідовності, відображення, модулі, файлові об’єкти у Python.  
56. Стандартні модулі у Python. 
57. Створення власних модулів у ToolBox  
58. Робота з ModelBuilder. 
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