




Мета дисципліни – ознайомлення з теоретичними основами створення і практичного 

використання географічних інформаційних систем з позицій застосування сучасних 

геоінформаційних технологій в гідрогеологічних, інженерно-геологічних та еколого-

геологічних дослідженнях, що базуються на фундаментальних розробках циклу природничих 

наук: картографії, математики, інформатики, структурної геології, гідрогеологічного та 

інженерно-геологічного моделювання тощо.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Володіння елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення студентів з різними напрямками геоінформаційних досліджень та 

завданнями геоінформатики як науки; основами просторового аналізу гідрогеологічної та 

інженерно-геологічної інформації; висвітлення та засвоєння питань структури та 

класифікаційних ознак геоінформаційних ситем (ГІС), функціональних можливостей 

технологічних блоків ГІС. Вивчення методики застосування ГІС при вирішенні низки 

наукових і практичних господарських задач (запобігання процесу підтоплення, дослідження 

змін екогеологічних умов території, вибір оптимального з інженерно-геологічної точки зору 

варіанту розташування інженерної споруди, тощо. 

Завдання: 

- опанування теоретичними уявленнями про можливості сучасних геоінформаційних систем; 

- формування у студентів систематичного уявлення про геоінформаційні технології, 

просторове моделювання, методах створення та використання геоінформаційних систем; 

- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і практичних навичок 

створення гідрогеологічних та інженерно-геологічних моделей в середовищі ГІС 

програмування з метою розв’язання наукових і прикладних задач; 

- опанування навичками практичної реалізації геоінформаційних технологій в 

гідрогеологічних, інженерно-геологічнихта еколого-геологічних дослідженнях.  

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 загальні положення сучасної теорії 

географічних інформаційних систем 
лекція, лабораторне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.2 основи методики створення 

геоінформаційних баз даних 
лекція, лабораторне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.3 основи методики гідрогеологічного та 

інженерно-геологічного моделювання за 

допомогою ГІС; 

лекція, лабораторне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.4 основи методики ГІС-аналізу лекція, лаборат. роб. Письм. роб. до 10% 

1.5 рівень та перспективи застосування ГІС-

технологій в  інженерній геології та 

гідрогеології 

лекція, лабораторне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 15% 

2.1 обрати та обгрунтувати  необхідні 

умови для створення проекту в ГІС з 

урахуванням вимог поставленої задачі  

лабораторне 

заняття, самостійне 

навчання 

Письм. роб., 

проектна 

робота 

до 10% 

2.2 створювати геоінформаційні бази 

геологічних та гідрогеологічних даних 

лабораторне 

заняття, 

 самостійне навчання 

Письм. роб., 

проект. роб. 

до 10% 

2.3 розробити схему і методику для 

оптимального вирішення поставленої 

задачі 

лабораторне 

заняття, самостійне 

навчання 

Письм. роб., 

проектна 

робота 

до 10% 



2.4 моделювати геологічні та гідрогеоло-

гічні об’єкти за допомогою ГІС 

лабораторне 

заняття, самостійне 

навчання 

Письм. роб., 

проект. роб. 

до 10% 

2.5 виконувати проектну роботу лаборат.заняття, 

самостійне навчання 

Письм. роб., 

проект. роб. 

до 10% 

3.1 вміти організувати командну розробку 

для ефективного вирішення 

поставленої задачі 

лабораторне 

заняття 

--/- до 5% 

4.1 розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

--/- --/- до 5% 

Співвідношення результатів вивчення навчальної дисципліни із програмними 
результатами навчання 
             Результати вивчення навчальної 
Програмні                                  дисципліни 

результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Застосовувати свої знання для визначення і 

вирішення проблемних питань і прийняття 

обґрунтованих рішень в науках про Землю, 

зокрема в галузі гідрогеології, інженерної 

геології та екологічної геології 

  

 

   + + + + +   

Знати сучасні методи дослідження Землі та 

її геосфер, зокрема геологічного 

середовища та підземної гідросфери, і 

вміти їх застосовувати у виробничій та 

науково-дослідницькій діяльності. 

+ + + + +        

Моделювати геосферні об’єкти і процеси, 

зокрема гідрогеологічні та інженерно-

геологічні, застосовуючи картографічні і 

математичні методи та геоінформаційні 

технології. 

     + + + + + + + 

Структура курсу: лекційні і лабораторні заняття. 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за темами 1 розділу – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
2) Контрольна робота за темами 2 розділу – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Оцінка за виконання лабораторних робіт – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

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

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Іспит виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів 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 рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 16 лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), та проведення 2 письмових контрольних робіт. 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 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  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лаборат. 

роботи 

самост. 

робота 

Розділ 1. Функціональні можливості геоінформаційних систем  

1 

Вступ. 

Тема 1.  Просторово визначена інформація про Землю, її 

надра, форми, особливості, будову. Способи отримання 

інформації. Історія розвитку геоінформатики як наукової 

дисципліни. Головні напрямки геоінформаційних досліджень 

2  4 

2 
Тема 2.Поняття геоінформаційних систем, інформаційних 

ресурсів та інструментальних засобів геоінформаційних систем 
 2 10 

3 
Тема 3. Поняття про картографічні проекції. Види проекцій, 

зв’язок проекцій, перетворення проекцій 
 6 12 

4 Тема 4. Створення просторових баз даних. Вимоги до БД ГІС  2 4 4 

5 
Тема 5. Загальні принципи побудови моделей даних в ГІС. 

Основні поняття моделей даних 
2 2 8 

6 

Тема 6. Просторові моделі і структури даних. Растрова і 

векторні моделі даних..Стандарти, формати та моделі даних 

геоінформаційних систем Особливості організації даних в ГІС 

2 6 10 

Розділ 2. ГІС-аналіз та моделювання в ГІС. Застосування ГІС в гідрогеології та 

інженерній геології 

7 Тема 7. Елементарний просторовий аналіз і вимірювання у ГІС 2 2 12 

8 
Тема 8. Класифікація та перекласифікація просторових 

об’єктів в ГІС 
 4 10 

9 Тема 9. Статистичні поверхні у ГІС  2 12 

10 Тема 10. Просторові розподіли об’єктів у ГІС 2 4 14 

11 
Тема 11. Призначення та головні функціональні можливості 

спеціалізованих модулів ГІС 
 4 10 

12 
Тема 12. Принципи створення ГІС-проектів для аналізу 

гідрогелогічної та інженерно-геологічної інформації 
2 6 12 

 ВСЬОГО 14 42 122 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год.  

Лабораторні роботи - 42 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 122 год.  



РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 

Основні:  

1. Баранов Ю.Б., Берлянт А.М., Капралов Е.Г. и др. Геоинформатика. Толковый словарь 

основных терминов. Под ред. Берлянта А.М., Кошкарева А.В.. - М.: ГИС-Ассоциация, 

1999. - 204 с. 

2. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. Учебное пособие для вузов. 

– М.:Златоуст, 2000. – 222 с. 

3. Геоинформатика: в 2 кн: учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. 

Тикунов и др., под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издат. центр «Академия»,2008. – Т.1 – 384 с., 

Т.2 – 480 с. 

4. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. - М.: Мир, 1990. 

5. Де Мерс М.Н. Геоинформационные системы. Основы. М., Изд-во «Дата+»,1999. 490 с. 

6. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: 

Навчальний посібник / За ред. акад. Д.М.Гродзинського. – К.: Видавничо- поліграфічний 

центр “Київський університет”, 2003. – 200 с. 

7. Лурье И.К., Косиков А.Г., Ушакова Л.А. и др. Компьютерный практикум поцифровой 

обработке изображений и созданию ГИС/ Дистанционное зондирование и ГИС. – М.: 

Научный мир, 2004. – 148 с. 

8. Никитин А.А. Геоинформатика. – М.: Недра, 1992. – 302 с. 

9. Основы геоинформатики: в 2 кн. / коллектив авторов. Под ред. В.С. Тикунова.– М.: Издат. 

Центр «Академия», 2004. – 832с. 

10. Филатов Н.Н. Географические информационные системы. Применение ГИСпри изучении 

окружающей среды. – Петрозаводск: изд-во КГПУ, 1997. – 104с. 

11. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. - М.: Мир, 1974. 

12. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и статистика, 

1998. 

Додаткові: 

1. Дэвис Дж. С. Статистический анализ данных в геологии: Пер. с англ. В 2 кн. / Под ред. 

Д.А.Родионова Кн.1. - Москва: Недра, 1990. – 319с. 

2.  Дэвис Дж. С. Статистический анализ данных в геологии: Пер. с англ. В 2 кн. / Под 

ред.Д.А.Родионова Кн.2. - Москва: Недра, 1990. – 427с. 

3. Митчел Э. Руководство по ГИС-анализу .Часть 1 : Модели пространственного 

распределения и взаимосвязи / Пер. с англ. - Киев: ЗАО ЕСОММ Со, 2000. - 179с. 

4. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные 

системы: технология и приложения. – Одесса: Астропринт, 1997. – 196с 

 


