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Мета дисциплiни ознаilа.лцлення сmуOенmiв iз mехнiчнuлчttl, алеорum.л4iчнuмч mа
проера"п4нulчlч рiшеннямu, якi засmасавуюmься прu сmварення сучаснuх про2рамнuх
проOукmiв е областi геоiнформацiйних систем, Вuроблення у cmyOeHmiB навuчок пракmuчноео
вuкорuсmавування знань з прфрамування 0ля формалiзацii' mа аосяzнення пасmавленоi'
заOачi, Навчumu сmуOенmiв проzра.rqуваmu у сучасноJчlу о6'екmно-орiенmовано]4у
сереOовutцi проерамування aDLE) PyCharm мовою фthоп з вuкорuсmання,лvt "мtоOулiв аля
робоmu з ?еопросmоровuмu 1анuлчtu,

Вимоги до вибору навчальноi дисциплiни:
1. Успiшне оlrанування курсу "Програмування"

2, Володiти базовими знаннями в областi геоiнформацiйних систем

Анотацiя навчальноi дисциплiни l референс:

ВiO6уваеmься ознайомлення з основамч алеорumмiзацii, концепmуальнuJчlu mа
.меmоOолоеiчнuмu засаOамu пра?рамування, СmуOенmu знайомляmься з осаблuвосmямч
вuкорuсmання лпоOулiв 0ля робаmu з ?еопросmоровu.лчIu )aHululu. Вuвчаеmься заzальнi
прuнцuпu преасmавлення ?еопросmоравuх aaHux, як внуmрtшньоео mак i вiзуальноео
преOсmавлення, Сmуdенmu знайоltцляmься iз прафесifrнu"мu проераfulнuмu проOукmамч 0ля
проерамування в Руthоп. Вuвчаюmься прuнцuпu ареанiзацii'mа ocHoBHi еmqпu розробкu
про2рамнuх проOукmiв. СmуOенmu оmрuмуюmь навuчкlt KoMaHOHoi розробкu спецiальна2о
проерамноео забезпечення, ВiO6уваеmься знаilамсmво з моOулямu 0ля наукавuх заdач,
пабуаовч iнmерфеtrсу про?рамu на MoBi Руthап mа робоmu з базамu Оанuх,

3авдання:

- ознаfrомumu сmуOенmiв iз acHoBHuJltu еmапа.fulu орzанiзацit разрабкu про?ра.лчlнuх
проOукmiв;
азнаilолtumu сmуdенmiв iз ocHoBHllмu прuнцuпамu преdсmавлення ?еапросmоровuх
0aHux;

- набуmmя сmуОенmамч необхiОнuх меmоdччнuх mа меmоОолоеiчнuх знань i
пракmччнItх навuчок про2рамування з меmаю розв'язання науковuх i прuклаOнuх
заOач;

- засво€ння сmуOенmамu базовuх знань з основ проерамування на MoBi вuсокоео рiвня
{р еко"менdа вано аля вuвчення мову про 2р амування Руthоп) ;

- знаilоsчtсmво з моOулямu dля рабаmu з ?еопросmсровuлlu аанuмu mа базамu dанuх.

навчання:
Резу"пьmаrп навчанлlя

(l. знати;2. вмiти; 3. комуиiкацiя;4. aBToHoMHicTb
та вiдповiдальпiсть)

Код Результат навчання

Форма/Меmоdu
вuклаd ання i навчаttлlя

(DclFlstaiMetttcl

dtt otliltKlBttltHя

Вidсоmоку
пidсумковiй

оцiнtli з
duсцtmлiнu

1.1 0 сн о BHi еm апu р о зр о б Ku пр о zp aJyIHux

проdукmiв ГIС
лекtliя,
заняmmя,
робоmа

пракmuчне
курсова

ПLtсI),|10(jа

рrlбоmа
0о 5%

1,2 0 сно BHi прuнцuпч пр е 0 сmавле нн я
ееопросmоровuх laHux

пракmuчнелекuiя.
заняmmя

Пuсь;l,t.оrlсt

робоmа
dо 5%

0 сно BHi спо с а б u о р z aHi з ацit' скла d Hux
сmрукmур dанuх {MacuBu, спuскu!
словнuкщ XMЦlSON)

лекцiя,
заняmmя

пракmuчне ГIuсьл,цова

робоmа
0о 5%

1,4 0соблuвосmi робоmu з базамu dанuх
в MoBi Руthоп

пракmuчнелекLlIя,

заняmmя
Пuсьл,tова

робоmа
0о 5%

1.5 )cHoBHi класu маOуля аrсру 0ля
робоmu mа пре0 сmавлення
?еопросmоровuх dанuх

пракmuчнелекцlя,
заняmmя

Пttcb-llclr-lct

робоmсt

dа 100tб

1.3



1.6 0cHoBHi моOулi dля науковuх заOач
mа побуdовu iнmерфеilсу праzраJчlll в
сереOовutцi ГIС

лекцiя,
заняmmя!
робоmа

пракmuчне
курсова

пuсьлеова

рrлбоmа

0о 1-00/о

2.] 3 апр ое р аму в аmu б аз о Bi алz opumJqu

робоmu з ?еопросmоровuмu )анuмu
прu BupitueHHi по сmавленuх зава ань

пракmuчне зQняmmяt
t<ypcola робоmа
самосmiilне навчання

Пttcb.,llclBa

робсlпlа,
проZра],llIе
преdсmаr;летl
ltrl

0о 1"00/о

Працюваmu з маOулямu аля робоmu
з zеопросmоровuмu аанu}аu mа
базамu 0анuх

пракmuчне зQняпlmя|
курсова робоmа
caMocmiilHe навчання

I!ttct "l,tot;ct

робоmа,
проZра.\lне
преdсtпа,вltен
|ýl

0о 10%

2,3 Пuсаmu i mесmуваmu проерамu,
вltзначаmu mесmовi прuклаOu в ГIС

пракmuчне заняmmя,
t<ypcola робоmа,
catqocmiйHe навчання,

Пuсьмава
робоmа,
проzрал-Iltе

преёсmавлен
ня

0о 10%

2.4 В uKo рuсm о ву ваmu с ер е0 а вuще
про2рамування 0ля мавu Руthап IDE
mа РуСhаrm

пракmuчне заняmmя,
самосmiйне навчання

Пuсь.л,tова

робоmа,
про?ра-fuIне

преdсmав.пен
ня

0о 10%

2.5 BuKo р u сm о ву в аmu а ля р е алiз ацii'
заOач проекmiв кампоненmu в Руthоп
аля вiзуальноеа пре0 сmавлення
0анuц в mому чuслi в лtережi

пракmuчне заняmmяt
курсова робаmа,
самосmiйне навчання

пuсьlпова
робоmа,
проZраJмне
преdсmавлен
ня

dо 1-00/о

3.1 Вмimu о ре aHi зу в аmu ка м а н0 ну

розробку 0ля ефекmuвноео
в uр iш ення п о сm ав л ен oi' з а d ачi

пракmuчне заняmmя,
lypcoBa робоmа

--/- ао 50l

4.1 Р озулчtiн ня о с о б u сmоt/пер со нал ь н oi
вiOповi} альносmi за о собuсmе

рituення чqсmчнu спiльноi' за0 ачi

курсова робоmа --l- 0о 5%

Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiнн iз програмниlчlи результатами
навчання

навчакЕя
сциплiни

Програмнi
навчання

1.1 L.2 1.з L.4 1,5 L.6 2.L ,) ,} z.3 2.+ 2.5 3,1 4.L

прн,7
Вuкорuсmовуваmuусно i
ПUСЬМОВО ?PaJyIOmHY

професiilну yKpaiHcbKy
мову mа вмimu
спiлкуваmuся
iназемною мовою
(анzлiilськаю) в рiзнuх
колах суспiльсmва"

+

прн.5
Вuкорuсmавуваmu

+ + + +

2.2



меmоаu 36ору
iнфорttацii в zалузi
apximeKmypu mа
буOiвнuцmва i'i'

сuсmемаmuзацii i
класuфiкацit вiOповi) но
0о посmавлено2о
проекmнаzо або
вuробнuчоео завdання.
прн.6
Вuкорuсmовуваmu
меmоdu маmемаmuчноi
обробкч 0ля
ееолоziчнuц
еiароzеолоziчнuх mа
аеоOезччнuх
0ослiажень.

+ + + + + +

прн.7
BuKopucmoBy*amu
iнформацifrнi
mехнолоzii'mа
сmворюваmu i
засmосовуваmu
mопоzрафо-
карmаерафiчнi моOелi в
zалузi наук пра 3емлю
mа сумiжнuх обласmях.

+ + + + + + +

ПРН.7а Розробляmu
проекmщ склаааmu
карmu i еоmуваmu daHi
iз засmосуванням
ко"лап'юmернuх
mехнолоziil,
ееоiнформацiйнuх
сuсmем i цuфровоi'
фоmоzраммеmрii'.

+ + + + + + +

пРН,74 30аmнiсmь
вuкорuсmовуваmu
mехнолоzii'
моOелювання mа
поdання мааелi в
маmеп4qmuчному i
алzорumмiчному
вuеляdi.

+ + + + + + +

Струкryра курсу: лекцiilнi i пракmччнi заняmmя, caJqocmiilHa робоmа,

Схема формування оцiнки:
Форми оцiнювання сryдентiв

1. Семестрове оцiнювання!
1) Конmрольна робоmа iз розробкu проерqJуlнuх засобiв mа робоmi з базамu dанuх - 1а балiв

(рубiжна оцiнка б балiв)



2) Канmрольна робоmа iз основ робоmч з aеопросmоровuмч dанuмu - 10 балiв (рубiжна
оцiнка б балiв)

3) 0цiнка за вuконання самасmiilнuх пракmuчнuх робim mа вuконану робоmу на прокmuчнuх
зQняmmях - 40 балiв (рубiжна оцiнка 24 балu)

2. Пiдсумкове оцiнювання у формi пuсымово-усноzа iспumуl максuмальна оцiнка 4а
балiв, рубiжна оцiнка 24 балiв. Пid час iспumу сmуаенm вuкану€ реалiзацiю проекmу з

вuкорuсmанням знань mа BMiHb з проерамувQння на MoBi Руthоп з вuкорuсmанняJуI лпоOулiв

0ля робоmu з zеапросmоровuмu )анuмu mа базаJчlч dанuх, ПidcyxtKoBe оцiнювgння у
ф ор Mi iспumу € о б о в' яз ко в ll"M.

Результати навчальноiдiяльностi студентiв оцiнюються за 1,00 бальною шкалою.

3агальна оцiнка виставляеться за результатами роботи сц/дента Епродовж усього
семестру та пiдсумкового оцiнювання, як qlJчlа {просmа або зваженф балiв 3а
сuсmемаmuчну робаmу впраOовж семесmру mа балiв оmрu.ъ4анuх в резульmаmi пidqlмковOzо
оцiнюванttя у формi iспumу.

Семестрова кiлькiсть балiв ПКР (пiдсумкова контрольна робота) чu/або
iспит

Пiдсумкова оцiнка

MiHiMyM 36 60

Максимум 60 40 100

СmуOенm не 0опужа€mься 0о пidсумковоео оцiнювання у форлпi iспumу, якlцо пi0 час
семесmру набрав MeHule 2 0 балiв,

Органiзацiя оцiпювання : Конmраль заiilсню сmься за мо 0ульно -реilmuнеовою сuсmемою mа
переабачае: вuканання 9 пракmuчнuх робim (0е сmуаенmu маюmь проOемонсmруваmч
якiсmь засво€нuх знань mа Bupituumu посmавленi зааачi вuкорuсmовуючu окресленi
вuклаOачем меmоаu mа засобu), вuконання б самосmiilнuх tlракmuчнuх робim (0е сmуOенmч
маюmь проdемонсmруваmu якiсmь засва€нuх знань mа Bupituumu посmавленi зааачi без

обмеження iнсmруменmарiю mа mехнiкu вuрiuлення проблемu) mаправеOення 2 пuсьмовuх
tпtоOульнuх конmральнuх робim. ПiOсумкаве оцiнювання правоOumься у формi пuсьJчлово,

усноео iспumу.

Шкала с,гt
Вiдмiнно l Excellent 90-100

fiобре / Good 75-89
Задовiльно / Satisfactory 60-,14

Незадовiльшо / Fail 0_59

структурА нАвчАлъноi дисциýлIни
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛА,Н I ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

2

Ki;rbKicTb годин

лекцIl
практичнi самоgгiйrна

робота

м
п/п

назва теми

Розtliл 1 1рzанiзацiя розробкu про?раJчIнuх засобiв mа робоmа з базалчIu dанuх

6 8 20l
Вступ.
Тема 1. Основи роботи з науковими модулями та

модулями обробки даних
8 I0 302 Тема 2. Основи роботи з базапли даних

Конпlролtьна робоmа I



РозDiл 2 )cHoBHi мо}lслuвосmi моdулiв Руthап 0ля робоmu з lеопросmоровu,Jуlч daHuMu
J Тема 3. Представлення геопросторOвих даних 6 l0 30

4 Тема 4. Робота з геолрос:горовими лаЕrими в Pytlron 8 28 25
Конmрольна робоmа 2 2

всього 28 б0 l05
Примiтка: слiд зазначити теми, винесенi на самостiйне вивченllrl

Загальнпй обсяг 210 zоd., в Tolvty числi:
Лекцiй * 28 zcsd,

Практичнi занrIття - 64 еоd.
Консультацii - 13 zоd,
Самостiйна робота - 1а5 zоd,

теlчtu dля самосmiйлtоzо tлавчанt lя :

I. Робоmа з реzулярнujуtu вuразамu в Руthоп.
2. OcHoBHi *tоdулi dля робоmu з фаiutалlu в Руthоп,

Основu орzанiзацit конtпролlо версiй прu розробцi.
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5. Дрхuпова 0.Е" Проераммuрованuе в среOе ГИС, часmь 1. / О,Е.Дрхuпова. - Росmов-на-
Дону,2009, - 53 с.

6,,Щоtуменmацiя по Руthоп 2,7, 14 https : // do cs,python. о rg / 2, 7/
7, ,Щокуменmац[я па Numру mа Scipy https:,l/docs.scipy,org/doc/
8, ,Щ,оtуменmацiя по Рапdаs http://pandas,pydata.org/pandas-docs/stable/
9. !,аtуменmацiя по Git https : // g it- scm, соm/Ьооk/ uk/v2
10. !окуменmацiя по Django https://docs,djang oproj есt.соm/еп/Z,0/

,ЩоOаmковi:
1, ZапdЬеrgеп, РаuI Д, Руthоп scripting far ДrсGIS, / Paul Д. ZапdЬеrgеп. - Esri Press. N.Г,,

2013, - 360 р.
2, 0сновu по робоmi з Git httр://gitimmеrsiоп,соm/iпdех.html
3. Сhасоп Scott Pro Git. / Scott Сhасоп. - ДРRЕ$2012, - 574 р,
4. Маrtiп Dabias PyQGIS Dосumепtаtiоп. / Dobias Маrtiп,,201_0. httр://liпfrпiti,соm/wр-

сопtепt/uрlоаds/Z 0 1 0 / 1 1, / PуQG I S.pdf
5. ,Щоlуменmацiя по ре2улярнuм вuразам

http ://www,tutari al sp oi пt, соm/ руthоп/руthоп reg expre ssio пs,htm
6. 0 сновu по робоmi з Git https ://try,g ithub, iofleyels/ I/сhаllепg es/ 1
7. 0сновu робоmu з BeautifulSoup https://www,crummy,com/software/BeautifulSoup/
8. 0снавu робоmu з XML Руthап

http s : // d о с s. руthоп, а rg / 2ДiЬ r аrу/хml. etr е е. el еmе пttr е e,html
9, 0сновu робоmu з/,SО)V Руthоп https:/,/docs,p.vthon.org/2/library,/jsoп.html

10. 0 сн о Bu р о б аmч з S QL IT Е http : / /www. s qli te. о rgr/ d о cs. httпl


