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Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними прикладними алгоритмами, які 
використовуються в Науках про Землю. Вивчити базові принципи побудови моделей та їх 
застосування. Оволодіти сучасними технологіями, які застосовуються при створенні 
програмних продуктів геонаправленості. Вивчити основні поняття і терміни мов PHP та 
ECMAScript (JavaScript). Виробити у студентів навики практичного використовування 
типових алгоритмів та моделей шляхом формалізації задачі. Дати уявлення про 
особливості створення «web-движків» сайтів з використанням статичних та 
динамічних технологій.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Базові навички програмування 

2. Володіти базовими знаннями в області геоінформаційних систем та web 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з основними прикладними алгоритмами, які 
використовуються в Науках про Землю та їх реалізацією для різнопланових даних за 
допомогою сучасних інтеренет-техлологій. Студенти знайомляться із професійними 
програмними продуктами для web-розробки. Вивчаються основи мови програмування PHP 
та ECMAScript (JavaScript). Студенти отримують практичні навички командної розробки 
для представлення даних на прикладах даних гео-направленості. Відбувається 
ознайомлення із основами створення сучасних «web-движків» для представлення даних 
та роботи з ними. Студенти знайомляться з особливостями використання модулів для 
роботи з геопросторовими даними та їх візуалізацією. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із основними прикладними алгоритмами обробки гео-
даних; 

- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і 
практичних навичок застосування основних алгоритмів та моделей, які 
розробляються і застосовуються  з метою розв’язання наукових і прикладних задач 
в Науках про Землю; 

- знайомство з особливостями представлення гео-даних; 
- набуття студентами необхідних знань і практичних навичок застосування 

існуючих інтернет- та веб- технологій; 
- ознайомити студентів із основними принципами представлення геопросторових 

даних в web; 
- засвоєння студентами базових знань з основ використання PHP та ECMAScript 

(JavaScript). 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Особливості програмних і 
інструментальних засобів об’єктно-
орієнтованих мов програмування 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.2 Основні прикладні алгоритмами 
обробки гео-даних 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Особливості використання PHP та 
ECMAScript (JavaScript) 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.4 Основні принципи представлення 
геопросторових даних 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 



2.1 Використовувати дискретні та 
статистичні математичні методи 
для основних алгоритмів обробки 
даних та створення моделей даних 

практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлення 

до 15% 

2.2 Використовувати чисельні методи 
для програмування основних задач 
обробки гео-даних 

практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлення 

до 15% 

2.3 Створювати шаблони та макети 
web-сторінок та створювати 
прості «web-движки» 

практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлення 

до 10% 

2.4 Представляти гео-дані в інтернеті практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлення 

до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

практичне 
заняття 

--/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

--/- --/- до 5% 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання 
дисципліни  

Програмні результати 
навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Знати основні 
математичні методи і 
програмні засоби, що 
використовуються в 
Науках про Землю та 
картографії 

+ + +        

Використовувати 
геодезичне і 
фотограмметричне 
обладнання і технології, 
методи математичної 
обробки геодезичних і 
фотограмметричних 
вимірювань та 
представляти 
результати  сучасними 
засобами 

 + + + + + + +   

Вміти застосовувати 
комплекс математичних 
методів шляхом їх 
програмної реалізації при 
вирішенні прикладних 
задач в Науках про Землю 
та картографії 

 + + + + +     



Вміти спілкуватися з 
фахівцями та 
експертами різного рівня 
інших галузей знань, у 
тому числі в 
міжнародному 
контексті, в 
глобальному 
інформаційному 
середовищі 

        +  

Здатність керувати 
професійною діяльністю, 
беручи на себе 
відповідальність за 
прийняття рішень 

         + 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота із основ обробки гео-даних та програмування на  ECMAScript 
(JavaScript) – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота із розробки сучасних«web-движків» та представлення гео-даних в 
Інтернеті – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за виконання самостійних практичних робіт та виконану роботу на практичних 
заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

  

2. Підсумкове оцінювання у формі письмово-усного іспиту:  максимальна оцінка 40 
балів, рубіжна оцінка 24 балів. Під час іспиту студент виконує реалізацію проекту з 
використанням знань та вмінь обробки гео-даних та представлення гео-даних в web. 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру та підсумкового оцінювання,  як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру та балів отриманих в результаті підсумкового 
оцінювання у формі іспиту. 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або 
іспит 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент 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: виконання 10 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 4 самостійних практичних робіт (де студенти 
мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі без 



обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми)  та проведення 2 письмових 
модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-
усного іспиту. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції 
практичні 

 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Обробка гео-даних та основи програмування на  ECMAScript (JavaScript) 

1 

Вступ. 

Тема 1.  Моделювання гео-процесів та 
обробка даних 

8 4 35 

2 Тема 2.  Основи ECMAScript (JavaScript) 8 8 35 

 Контрольна робота 1  2  

Розділ 2 Розробка сучасних«web-движків» та представлення гео-даних в Інтернеті 
3 Тема 3.  Основи мови PHP 8 8 35 

4 
Тема 4.  Розробка функціонального наповнення 

web-додатків та «web-движків» 
8 8 35 

 Контрольна робота 2  2  

 ВСЬОГО 32 32 140 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекцій – 32 год. 

Практичні заняття - 32 год. 

Консультації - 6 год. 

Самостійна робота - 140 год. 

 

Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Перемноження матриць та інші операції з матрицями.  
2. Основні методи чисельної математики, що застосовуються в Науках про Землю.  

 

РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 
Основні:  

1. Лященко  М.Я. Чисельні  методи:  Підручник. / М.Я. Лященко ,  М.С. Головань – К.:  
Либідь, 1996. – 288с. 

2. Дэвис Дж. Статистический анализ данных в геологии В 2 кн., Кн.1. / Дж. Дэвис. – 
М.: Недра, 1990. – 319 с. 

3. Кнут Дональд Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы, 3-е 
изд. – М.: Вильямс, 2006. – 720 с. 

4. Кормен Т., Лейзер Ч.  Алгоритмы. Построение и анализ. – М.: Вильямс, 2005. – 1293 
с. 

5. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. – М.: Мир, 1974. – 
316 с. 



6. Люк Веллинг, Лора Томсон Разработка web-приложений с помощью PHP и MySQL. – 
М.: Вильямс, 2010. – 837 с. 

7. Дэвид Флэнаган. JavaScript. Подробное руководство. 5-е издание. - Перевод с 
английского. — СПб.: Символ-Плюс, 2008. — 992 с. 

8. Алекс Маккоу. Веб-приложения на JavaScript. - Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2012. – 
288 с. 

9. Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І. Веб-технології. – Львів: ПП «Магнолія 2006», 
2013. – 336 с. 

10. Росс В. С. Создание сайтов: HTML, CSS, PHP, MySQL. Учебное пособие, ч. 1 — 
МГДД(Ю)Т, М.:2010 – 107 с. 

11. Стандарт ECMAScript 2017 http://www.ecma-
international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf 

12. Кузнецов М. Самоучитель PHP 5/6. / Максим Кузнецов, Игорь Симдянов. - СПб.: БХВ-
Петербург, 2009. — 672 с. 

13. Довідник по PHP http://php.net/manual/ru/ 

Додаткові: 
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5. Основні прикладні математичні алгоритми http://algolist.manual.ru/ 
6. Барнс Джо Практикум по программированию на JavaScript 
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