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1. Профіль дисципліни 

Кафедра 
комп’ютерних технологій і 

моделювання систем 

Освітній ступінь:перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 10 «Право» 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма: «Науки про Землю» 
Кількість кредитів:5,0 
Загальна кількість годин:150 
Рік підготовки, семестр: другий, 3-й 
Компонента освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: професійник 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Бродський Юрій Борисович 
Профайл викладача (-ів) https://bit.ly/3lpTnF9 
Контактна інформація +38 067 22 55 168 
Сторінка курсу в Moodle topolua@ukr.net 
Консультації http://185.25.118.66/course/view.php?id=174 

 
3. Анотація до дисципліни 

Геоінформа́тика– наукова дисципліна, яка охоплює низку наукових напрямів, 
пов'язаних з вивченням геопростору як цілісної системи з її властивостями, способом 
відображення та автоматичного опрацювання інформації на ЕОМ.Геоінформатика вивчає 
принципи, технічні та програмні засоби і технологію отримання, накопичення, передавання 
та опрацювання просторової інформації і формування на цій основі нових уявлень про світ. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Метою дисципліни є вивчення можливості використання комп’ютерних технологій 
фахівцями спеціальності "Науки про Землю" в своїй практичній роботі та формування вмінь 
використовувати технічні та програмні засоби і технологію отримання, накопичення, 
передавання та опрацювання просторової інформації і формування на цій основі нових 
уявлень про світ. Окремі елементи змістовного наповнення навчальної дисципліни можуть 
бути частково використані при вивченні дисциплін із циклу професійної підготовки. 

Цілі навчання:знати:загальні поняття геоінформатики; принципи обробки геоданих 
засобами сучасних пакетів прикладних програм; методи зберігання інформації в базах 
геоданих;вміти:застосовувати комп'ютерні технології для вирішення практичних завдань; робота 
з базами геоданих: накопичення, оброблення та пошук потрібної інформації; описувати об’єкти 
навколишнього середовища згідно загальних понять геоінформатики; використовувати набуті 
знання та навички в подальшому при вивченні дисциплін професійного циклу. 

Вивчення курсу формує наступні компетентності здобувача вищої освіти: 
ЗК07. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
СК13. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну 

природну систему. 



СК14. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, 
математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер. 

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид роботи Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Лекції 20 8 
Практичні / лабораторні 32 8 
Самостійна робота 98 134 

5.2. Формат дисципліни 
Викладання дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання передбачає 

поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання. 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Геоінформатика 
Змістовий модуль 1. Основи знань про геоінформатику 

1 Т1 Вступ. Поняття про геоінформатику. 22 22 

2 Т2 Апаратне та програмне забезпечення для роботи з просторовими 
даними. 22 22 

3 Т3 Атрибутивна інформація в ГІС. 22 22 
4 Т4 Методи формалізації просторово-розподіленої інформації. 22 22 
5 Т5 Технології введення просторових даних. 22 22 
6 Т6 Подання інформації в ГІС. 22 22 
7 Т7 Геостатистичний аналіз і моделювання. 18 18 

Разом: 150 150 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 
оцінювання 
дисципліни 

Робота впродовж семестру/іспит – 60/40 
- відвідування лекцій до 3 балів; 
- лабораторні роботидо 20 балів; 
- контрольна роботадо 12 балів; 
- самостійна робота до 20 балів; 
- індивідуальні завдання до 5 балів. 

Умови допуску 
до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності впродовж семестру, в 
сумі досягла 36 балів і більше. 

Критерії 
оцінювання 

- ступінь засвоєння матеріалу,вміння поєднувати теорію з практикою; 
- вміння здійснювати узагальнення інформації та робити висновки; 
- самостійність виконання та оформлення завдань. 

 
6. Результати навчання 

Згідно з освітньою програмою, дисципліна забезпечує наступні результати навчання: 
ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю. 
ПР04. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні 

моделі в області наук про Землю. 



ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, 
математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і 
розвитку геосфер. 

7. Пререквізити 
Дисципліна може вивчатися здобувачами освіти, які мають успішно вивчили курс 

інформаційних технологій та навикироботи з ПК, операційною системою та мережею 
Internet. 

 
8. Політики дисципліни 

Вимоги курсу: обов'язкове відвідування аудиторних занять; попередня підготовка до 
занять; якісне і своєчасне виконання завдань; участь у всіх видах контролю (поточний, 
підсумковий).Академічна доброчесність: списування, втручання в роботу інших студентів 
під час виконання лабораторних, самостійних, індивідуальних та контрольної робіт, а також 
екзамену заборонені.Виявлення ознак академічної недоброчесності в роботі студента є 
підставою для її незарахування, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 
9. Технічне та програмне забезпечення 

Лабораторні заняття проводяться у комп’ютерних класах з використанням ПК, мережі 
Internet, пакетів прикладних програм, системи електронного навчання Moodle. 

 
10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна: 
1. Берлянт Д.М. Геоизображения и геоиконика. / Серия «Новое в жизни, науке, 

технике», Науки о Земле, №11, 1990 г. - М.: Изд-во Знание. 1990. – 48 с. 
2. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. - М.: Мысль. 1986. – 48 с. 
3. Геоінформатика: конспект лекцій Ч.І. / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Рута, 2005. – 39 с. 
4. Геоінформатика: конспект лекцій. Ч.ІІ. / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2010. – 48 с. 
5. Козаченко T.I. та ін. Картографічне моделювання: Навчальний посібник / T.I. 

Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко; Під. ред. А.П. Золовського. - Вінниця: Антексу-
У ЛТД, 1999. 

6. Основи геоінформатики: Методичні та програмні матеріали для студентів 
географічних спеціальностей університетів та інститутів / Укладачі: М. В. Цепенда, Я. П. 
Скрипник, М.В. Потокій - Терношль: 1998. 

7. Основи геоінформатики: Методичні вказівки i завдання до практичних робіт / Укл, 
Я.П. Скрипник - Чернівці; Рута, 2000. 

8. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. 
Географическиеинформационныесистемы: технология и приложения. – Одесса: Астропринт, 
1997. – 196 с. 

 
Додаткова: 
1. Геоинформационныесистемы с дистанционным потоком информации. / 

Географическоеобеспечениеуправлениянароднымхозяйством // Под ред. Ю.Г.Симонова. - 
М.: Изд-во МГУ, 1990. – 182 с. 

2. Добряк Д. Автоматизированнаяземельнаяинформационная система // Междунар. с/х 
журнал. 1995, № 6. 

3. Инвент-Град. Система автоматизированнойобработкирезультатов топографо-
геодезических и кадастровыхработ, выполняемых при инвентаризации земель. 
Руководствопользователя. Версия 2.007. – Киев, 2001. 

 
Інформаційні ресурси 
1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 
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