
 





Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з технологіями 

збору, зберігання, обробки, візуалізації, оперативного доступу до баз 

геоданих для побудови растрових, векторних 3-Д- моделей для забезпечення 

просторового аналізу в різних сферах діяльності.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є надання студентам 

теоретичних знань та практичних навичок моделювання на основі 

геоінформаційних технологій. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: З метою кращого 

засвоєння навчального матеріалу дисципліни, студенти повинні здобути 

базові знання та навички з геодезії та основ ГІС. 

 

Анотація навчальної дисципліни /референс: 

Вивчення дисципліни "Моделювання в ГІС" дозволяє студентам 

оволодіти знаннями та навичками з геоінформаційного аналізу. Надає 

можливість розробки моделей місцевості певної території в середовищі ГІС 

та дозволяє аналізувати їх кількісні та якісні параметрів модельованої 

місцевості, що відображають інтенсивність протікання процесів 

(наприклад геоморфологічних, гідрологічних, технологічних); застосовувати 

геоінформаційне моделювання та інструменти геокодування  для 

відображення просторових даних та побудов моделе;застосовувати 

геоінформаційне моделювання для прийняття рішень у розробці 

рекомендацій щодо оптимізації природокористування, містобудівної 

діяльності, зменшення деструктивних антропогенних впливів на 

довкілля, попередження виникнення техногенних інцидентів та розвитку та 

інше. Дає змогу об’єктивно оцінювати стан об’єктів (міського середовища, 

окремих компонентів природного довкілля, господарської діяльності людини 

тощо). 

Завданням навчальної дисципліни є формування теоретичних знань 

та практичних навичок аналізу й моделювання даних з використанням 

геоінформаційних технологій. 

 

Результати навчання: 
 



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 

дисциплін и Код Результат навчання 

1.1 Теоретичні основи 

моделювання ГІС 

лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.2 Основні методи аналізу в ГІС лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.3 Аналітичні можливості 

сучасних ГІС 

лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.4 Форми даних лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.5 Стандарти в національній 

інфраструктурі геопросторових 

даних 

лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.6 Основні алгоритми мережевого 

аналізу та топологічні правила 

лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

2.1 Моделювати розвиток того чи 

іншого явища 

лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.2 Створювати цифрову модель 

рельєфу 

лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.3 Розраховувати оптимальний 

шлях найменших витрат в ГІС 

лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.4 Раціонально розв’язувати 

задачі природокористування за 

допомогою ГІС 

лекція, практичне  

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 

розробку для ефективного 

вирішення поставленої задачі 

---/-- ---/-- до 5% 

4.1 Розуміння персональної 

відповідальності за особисте 

рішення частини спільної 

задачі 

---/-- ---/-- до 5% 

 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  



 

 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

 

Семестрове оцінювання: 

1) Контрольна робота: «Загальна характеристика функціональності 

геоінформаційних систем» -10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2)Контрольна робота: «Реалізація алгоритму концептуальної моделі» 

- 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Оцінка за виконання практичних робіт  - 40 балів (рубіжна 

оцінка 24 балів) 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену в письмовій та усній 

формах.. Максимальна оцінка на іспиті 40 балів, рубіжна оцінка 24 балів. 

Під час екзамену студент відповідає на три теоретичних питання 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання якщо під час 

                           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 

Використовувати геостатистичні дані 

та математичне моделювання для 

оброблення геодезичних і геологічних 

досліджень. 

+ + + + +      

Володіти проектуванням тематичних 

ГІС для забезпечення їх 

функціонування в складі 

інформаційних систем різного 

призначення та територіального 

охоплення. 

+ + + +  + + + + + 



семестру набрав менше ніж 24 бали. Підсумкове оцінювання у формі 

екзамену є обов’язковим. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 

бальною шкалою. Підсумкова оцінка виставляється як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру, та кількості балів, отриманих 

на екзамені.  

 Семестрова кількість балів Екзамен  Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-

рейтинговою системою та передбачає: виконання 8 практичних робіт (де 

студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити 

поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем методи та засоби), 

та проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове 

оцінювання проводиться у формі письмово-усного екзамену. 

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 РОБІТ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

роботи 

самостійна 

робота 

Розділ 1. Теоретичні основи побудови ГІС моделей 

1 Особливості геоінформаційного 

картографування 2 2 
12 

2 Особливості геоінформаційного 

моделювання 2 2 
10 

3 Системні основи геоінформаційного 

моделювання 2 2 
12 

4 Розробка проекту ГІС 2 4 14 

5 Організація моделей даних у ГІС  2 2 14 

 Модульна контрольна робота 2    

6 Подання просторової і атрибутивної 

інформації при моделюванні в ГІС 2 2 
20 

7 Способи  цифрового моделювання 

земної поверхні в  ГІС 4 4 
10 

8 Побудова поверхонь за допомогою 

інтерполяції 2 4 
16 

9 Геоморфометричний  аналіз за 

допомогою растрових  ЦМР  2 2 
14 

10 Моделювання транспортних потоків 2 2 12 

11 Використання ГІС в екологічній сфері 2 2 12 

 Модульна контрольна робота №2 2  12 

 ВСЬОГО 28 28 146 

 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі:  

Лекцій - 28 год. 

Практичних робіт- 28 год.  

Консультації – 8 год.  

Самостійна робота - 146 год.  
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