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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям  

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта 
 (шифр і назва) 

Вибіркова 

Модулів – 1 Предметна спеціаль-

ність: 017.07 Середня 

освіта (Географія) 

Освітня програма Сере-

дня освіта (Географія 

та краєзнавчо-

туристична робота) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  3-й 3-й 

Загальна кількість го-

дин – 120  

Семестр 

5-й 6-й 

Лекції 

10 год. 2 год. 

Тижневих аудитор-

них годин для денної 

форми навчання: 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські 

-  

Лабораторні 

26 год. 6 год. 

Самостійна робота 

84 год. 112 год. 

Консультації: 

- 4 год. 

Вид контролю:  

екз. 5 екз. 6 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуа-

льної роботи становить: 

для денної форми навчання – 43% 

для заочної форми навчання – 7% 
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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Метою вивчення дисципліни є студентів з основами геоінформаційних те-

хнологій, а також з основами структури, принципами створення, функціонуван-

ня та застосування географічних інформаційних систем; засвоїти алгоритм схеми 

проектування і створення ГІС. 

2.2. Основними завданнями є: Отримати знання щодо структури та функцій 

сучасних геоінформаційних систем, особливостей створення і використання 

просторових баз даних, можливостей тематичного картографування в ГІС. На-

вчитись користуватись інтерфейсом ГІС-пакету Qgis для створення тематичних 

просторових баз даних; використовувати знання ГІС-технології для вирішення 

задач, пов’язаних з просторово-розподіленою інформацією; використовувати на-

буті навички роботи з просторово-розподіленою інформацією в середовищі ГІС 

для створення тематичних карт. 

2.3. У результаті вивчення основ ГІТ у студента мають бути сформовані та-

кі компетентності (відповідно до ОПП): 

Загальні : 
ЗК3 – здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності; 

ЗК7 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій у про-

цесі навчання або дослідження, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різ-

них джерел; 

ЗК8 – здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

ЗК9 – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові: 

ФК9 ‒ здатність проектувати і складати різноманітні тематичні карти, аналізу-

вати інформацію за географічними картами, атласами та іншими картографіч-

ними творами, використовувати ГІС-технології в обсязі, необхідному для робо-

ти вчителя географії та вирішення задач, пов’язаних із просторово-

розподіленою інформацією в середовищі ГІС. 

ФК10 – здатність до системного географічного мислення, критичного сприйнят-

тя інформації, розуміння та пояснення основних фізико-географічних та суспі-

льно-географічних процесів, що відбуваються у географічному просторі на різ-

них просторових та часових рівнях його організації, уміння встановлювати геог-

рафічні закономірності та причинно-наслідкові зв’язки між компонентами при-

роди та суспільства. 

2.4. Програмні результати навчання (ПРН) 

Студент: 

ПРН9 – застосовує базові знання з природничих наук  у навчанні та професійній 

діяльності при вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, України, природних 

комплексів; 



 

5 

ПРН11 – встановлює закономірності територіальної організації суспільного ви-

робництва та населення, просторових процесів та форм організації життя людей 

у світі, його регіонах та країнах, в Україні та її регіонах; 

ПРН12 – складає різноманітні тематичні карти, застосовуючи різні   графічні 

прийоми, аналізує інформацію за географічними картами, атласами та іншими 

картографічними творами; застосовує ГІС-технології в обсязі, необхідному для 

роботи вчителя географії та для вирішення задач, пов’язаних з просторово-

розподіленою інформацією в середовищі ГІС.  

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Розділ 1. Геоінформаційні технології, геоінформаційні системи,  

геоінформатика 

Тема 1. Геоінформаційні технології, геоінформаційні системи та геоін-

форматика: їх місце та роль в науці і суспільстві. Предмет, цілі та методи гео-

інформатики. Геоінформатика та науки про Землю. Геоінформатика як техноло-

гія. Інформаційні системи та їх різновиди. Географічні інформаційні системи як 

основа геоінформатики. Геоінформатика як виробнича діяльність. 

 Тема 2. Структура та функції ГІС. Сучасні підходи до структурування 

ГІС. Апаратні засоби ГІС. Програмні засоби ГІС. Інформаційний блок ГІС. Блок 

аналізу та моделювання. Функції ГІС: підготовка та ведення банків даних; ін-

формаційно-довідкова; автоматизованого картографування, картографічних під-

рахунків, просторового аналізу та моделювання. 

Тема 3. Електронна версія Національного атласу України як приклад 

сучасної ГІС. Структура НА України. Технології та інтерфейс. Можливості ро-

боти з електронними картами.  

Тема 4. Теоретичні основи геоінформаційного картографування. Сут-

ність і принципи геоінформаційного картографування. Понятійна система 

геоінформаційного картографування. Теоретичні аспекти геоінформаційно-

го моделювання. Система геоінформаційних моделей. Інтеграція функцій 

картографічного моделювання і ГІС-аналізу в геоінформаційних системах у 

процесі географічних досліджень.  

 Тема 5. Моделі та бази даних в середовищі ГІС. Форми подання геогра-

фічної інформації. Класи просторових об’єктів. Тематичні шари. Моделі даних 

атрибутивної інформації: ієрархічна, стільникова, реляційна. Набори растрових 

даних. Етапи проектування просторових баз даних.  

 Тема 6. Системи управління базами даних та їх використання в ГІС-

технології. Організація запитів. Здійснення запитів за атрибутами та за поло-

женням у просторі. Синтаксис побудови запитів у Qgis.  

Розділ 2. Методи географічного аналізу та методи картографування в ГІС 
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 Тема 7. Методи формалізації географічної (просторової) інформації. 

Класифікація і структуризація географічної інформації. Метод регулярних сіток, 

растровий метод, векторний метод представлення матричних даних. Растр-

векторне та вектор-растрове перетворення. 

Тема 8. Методи географічного аналізу в ГІС. Статистичний аналіз. Кар-

тографічні операції. Функції вибору, побудови буферів, оцінки географічного 

співпадання та вмикання, близькості, побудови полігонів. Оверлейний аналіз. 

Сітковий аналіз, аналіз рельєфу. 

Тема 9. Можливості та методи тематичного картографування в ГІС. 

Тематичне картографування в середовищі QGIS. Створення цифрових карт на 

топографічній основі . Використання тематичних шаблонів (ранжовані діапазо-

ни, стовпчасті картодіаграми, колові картодіаграми) при створенні тематичних 

карт. Картографування природних та антропогенних об’єктів.  

Тема 10. Створення і редагування цифрових карт (просторових баз да-

них) в середовищі ГІС  QGIS на основі екранного дигітизування картографіч-

них матеріалів. Технологія проектування просторових баз даних. Механізми уве-

дення просторової інформації (конвертація, векторизація, редагування атрибутів, 

генералізація). Створення тематичних шарів в Qgis на топоосновах. Векторизація 

растрових картографічних зображень топооснов. 

Тема 11. Створення і редагування цифрових карт (просторових баз да-

них) в середовищі QGIS на основі екранного дигітизування матеріалів 

Googl Map. Проектування і створення тематичних цифрових карт (просторових 

баз даних) на основі відкритих оцифрованих картографічних матеріалів (напр. 

OpenStreetMap). Особливості векторизації растрових картографічних зображень 

географічних об’єктів з використанням відкритих матеріалів Googl матеріалів 

(напр. OpenStreetMap). 

Тема 12. Основи геостатистичного аналізу і моделювання. Просторова 

інтерполяція. Глобальні методи інтерполяції (класифікації, полігональна регре-

сія, регресійні моделі). Локальні методи просторової інтерполяції (метод най-

ближчого сусідства, метод середнього зваженого обернено пропорційно відстані, 

метод сплайнів). Методи локально-стохастичної інтерполяції (кригінг). Вибір 

методу інтерполяції. Інтерпольована карта. Технологія здійснення просторової 

інтерполяції в Qgis/ 

Тема 13. Використання ГІС-технологій в сучасній географії. Функції 

ГІТ: Інформаційно-довідкова функція ГІТ – створення і підтримка банків прос-

торово-координованої інформації. Функція автоматизованого картографування – 

створення тематичних карт і атласів. Функція просторового аналізу і моделю-

вання природних, природно-господарських і соціально-економічних систем. Фу-

нкція моделювання процесів у територіальних системах. Функція підтримки 

прийняття рішень у плануванні, проектуванні та управлінні. Галузі застосування 

ГІТ: управління земельними ресурсами, земельні кадастри; інвентаризація і об-

лік об'єктів розподіленої виробничої інфраструктури і управління ними; темати-

чне картографування практично в будь-яких сферах його використання; морська 
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картографія і навігація; аеронавігаційне картографування і управління повітря-

ним рухом; навігація і управління рухом наземного транспорту; дистанційне зо-

ндування; управління природними ресурсами (водними, лісовими тощо); моде-

лювання процесів у природному середовищі, управління природоохоронними 

заходами; моніторинг стану навколишнього середовища; реагування на надзви-

чайні і кризові ситуації; геологія, мінерально-сировинні ресурси і гірничодобув-

на промисловість; планування і оперативне управління перевезеннями; проекту-

вання, інженерні дослідження і планування в містобудуванні, архітектурі, про-

мисловому і транспортному будівництві; планування розвитку транспортних і 

телекомунікаційних мереж; комплексне управління і планування розвитку тери-

торії, міста; сільське господарство; туризм; маркетинг, аналіз ринку; археологія; 

безпека, військова справа і розвідка; загальна і спеціальна освіта. Використання 

програмних пакетів: Googl Earth Pro, MapInfo, ArcInfo, QGIS. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

Усьо-

го 

у тому числі 
Усьо-

го 

у тому числі 

л л.р. с.р. л л.р. с.р. 

Змістовий модуль І. 

Основи геоінформатики, геоінформаційні технології 

Тема 1. ГІТ, ГІС та геоінформатика: їх 

роль та місце в науці і суспільстві 
6 1  5 5,25 0,25 - 5 

Тема 2. Структура та функції ГІС 6 1  5 6,5 0,25 - 6 

Тема 3.Електронна версія Національного 

атласу України як приклад сучасної ГІС 
7  2 5 6 - 1 5 

Тема 4. Теоретичні основи геоінформа-

ційного картографування 
7 1  6 6,25 0,25 - 6 

Тема 5. Моделі та бази даних в середо-

вищі ГІС. 
8 1 2 5 6,25 0,25  6 

Тема 6. Системи управління базами да-

них та їх використання в ГІС-технології. 

Організація запитів. 

8  2 6 7 - 1 6 

Разом за розділом 1 42 4 6 32 37 1 2 34 
 

Змістовий модуль 2. 

Методи географічного аналізу та методи картографування в ГІС 

Тема 7. Методи формалізації географіч-

ної (просторової) інформації 
9  2 7 8 -  8 

Тема 8. Методи географічного аналізу в 

ГІС 
11 2 2 7 8,25 0,25  8 

Тема 9. Можливості та методи тематич-

ного картографування в ГІС 
9 2 - 7 8   8 

Тема 10. Створення і редагування циф-

рових карт в середовищі ГІС  QGIS на ос-

нові екранного дигітизування картографі-

чних матеріалів 

16  6 10 15,25 0,25 2 13 

Тема 11. Створення і редагування циф-

рових карт в середовищі QGIS на основі 

екранного дигітизування матеріалів 

Googl Map 

14 1 6 7 14,25 0,25 1 13 

Тема 12. Основи геостатистичного ана-

лізу і моделювання. Просторова інтер-

поляція 

11  4 7 17,25 0,25 1 16 
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Тема 13. Використання ГІС в сучасній 

географії 
8 1  7 12   12 

Разом за розділом 2 78 6 20 52 83 1 4 78 

Разом годин 120 10 26 84 120 2 6 112 

 

 

 

5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

Розділ 1.  

Геоінформаційні технології, геоінформаційні системи, геоінформатика 

 

1. Електронний Атлас України 2 

2. Структура і основні функції пакету Qgis 2 

3. Структура картографічних баз даних. Організація запитів. 2 

 Разом 6 

 

Розділ 2.  

Методи географічного аналізу та методи картографування в ГІС 

 

4. Тематичне картографування в середовищі QGIS на основі 

попередньо створеної бази даних 

4 

5. Підготовка електронних картографічних матеріалів до ек-

ранного дигітизування 

2 

6. Створення і редагування цифрових карт в середовищі QGIS 

та MapInfo на основі екранного дигітизування картографіч-

них матеріалів 

8 

7. Створення і редагування цифрових карт в середовищі QGIS 

на основі екранного дигітизування матеріалів Googl Earth 

4 

8. Основи геостатистичного аналізу і моделювання. Просто-

рова інтерполяція 

2 

 Разом 20 

 Разом за курс 26 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

Розділ 1.  

Геоінформаційні технології, геоінформаційні системи, геоінформатика 

 

1 Україна як батьківщина геоінформатики 4 

2 Хорологічна та системна парадигми геоінформаційного кар-

тографування 

4 

3 Топологія цифрових карт 4 

4 Використання картографічної інформації Електронного Ат-

ласу України для викладання географії України 

4 

5 Електронний атлас Національний Атлас України 4 

6 Організація запитів (пакет QGIS) 4 

7 Створення табличних і картографічних баз даних на основі 

базових (пакет QGIS) 

10 

 Разом за 1 розділ 34 

 

Розділ 2. 

Методи географічного аналізу та методи картографування в ГІС 

 

8 Створення тематичної цифрової карти на основі існуючої ба-

зи даних (за індивідуальним завданням) 

8 

9 Редагування та оформлення створеної цифрової карти 8 

10 Присвоювання додаткової атрибутивної інформації оцифро-

ваним об’єктам 

8 

11 Створення, редагування та оформлення цифрової карти своєї 

місцевості 

10 

12 Створення цифрової карти рельєфу методом інтерполяції 10 

13 Підготовка просторової бази даних за темою курсової роботи  6 

14 Підготовка питань для самоконтролю та підсумкового конт-

ролю 

28 

 Разом за 2 розділ 78 

 Разом за курс 112 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни: 

 навчальні заняття; 

 самостійна робота студентів;  

 робота в науковій бібліотеці ЦДПУ імені В. Винниченка та мережі Інтер-

нет; 

 контрольні заходи. 

Види навчальної роботи студентів: 

 лекція з використанням структурно-логічних схем; 

 лабораторна (практична) робота; 

 консультація; 

 екзамен. 

У процесі вивчення дисципліни  «Геоінформаційні технології в географії» за-

стосовуються наступні методи навчання: 

За типом пізнавальної діяльності: 

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 проблемного викладу; 

 частково-пошуковий; 

 пошуковий; 

 дослідницький. 

За джерелами знань: 

 словесні – розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія; 

 наочні – демонстрація, ілюстрація; 

 практичні - практичні (лабораторні) роботи у комп’ютерному класі з вико-

ристанням просторових даних, комп’ютерної техніки і спеціальних геоін-

формаційних програм; самостійна робота студентів з різними джерелами 

інформації просторової інформації із застосуванням комп’ютерів та відк-

ритого програмного продукту Qgis; складання конспектів (тез); підготовка 

звітів виконаних лабораторних робіт, повідомлень, презентацій. 

За логікою пізнання:  

 аналіз;  

 синтез; 

 узагальнення; 

 порівняння; 

 систематизації; 

 класифікації; 

 абстрагування. 

Методи під час дистанційного навчання:  

 телекомунікаційні (інтерактивні комп’ютерні відеолекції і лабораторні за-

няття, on-line консультації, самостійна робота з використанням навчальних 

платформ Zoom, Wiki ЦДПУ, Classtime, Classroom, а також меседжерів 

Telegram, Viber, WhatsApp, Messedger; 
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 геоінформаційні (використання програмних ГІС-ресурсів: Національний 

атлас України, Геологічний словник, Googl Earth, Qgis тощо).  

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до чинного 

Положення про організацію навчального процесу в ЦДПУ ім. В. Винниченка 

шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-

бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оціню-

вання. 

Використовуються такі форми оцінювання знань: 

Підсумкове: екзамен. 

Поточні: 

 поточне опитування (усне і письмове) та тестування; 

 оцінювання активності і знань студентів під час лекційних та лабораторно-

практичних занять; 

 оцінювання виконаних лабораторних робіт; 

 оцінювання самостійно виконаних індивідуальних завдань; 

 контрольні роботи (за розділами); 

 контрольні заходи (опитування, тестування, контрольні роботи) з викорис-

танням навчальних платформ Zoom, Wiki ЦДПУ, Classtime, Classroom, а 

також меседжерів Telegram, Viber, WhatsApp, Messedger і ГІС-продуктів 

Googl Earth та Qgis); 

Під час оцінювання знань студентів враховуються: 

 правильність і усвідомленість викладу змісту теоретичних питань, повнота 

розкриття понять, точність застосування наукових термінів; 

 здатність студентів встановити різницю між фактами і наслідками; 

 правильність виконання практичних завдань; 

 уміння використання ГІС продуктів для створення просторових баз даних; 

 якість оформлення лабораторних робіт; 

 мовна грамотність, логічність і послідовність викладу матеріалу на папері; 

 самостійність відповіді. 

 

. 
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9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ 

СТУДЕНТИ 

Оцінювання здійснюється відповідно до вищезазначених компетентностей 

за результатами того чи іншого виду навчального процесу. 

Для оцінюванні засвоєння будь-якого виду навчального матеріалу викори-

стовується 100-бальна шкала (див. таблицю 1.). За цією ж шкалою здійснюється і 

підсумкове оцінювання навчальних досягнень. 

Таблиця 9.1. 

Шкала оцінювання 
(відповідно до Положення про організацію освітнього процесу  

в ЦДПУ ім. В. Винниченка) 

Рейтингова ECTS 
Національна  

(інституційна) 

90 – 100 А відмінно / Excellent  

82-89 В 
добре / Good 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно / Satisfactory 

60-63 Е  
35-59 FX 

незадовільно / Fail 
0-34 F 

 

Залежно від виду роботи використовуються наступні вагові коефіцієнти: 

Для лекційного заняття – 0,01 

Для лабораторної роботи – 0,02 (для 10 і 11 – 0,06, для 12 – 0,04) 

Для індивідуальної роботи – 0,04 

Для контрольної роботи – 0,04 

Для екзамену – 0,40  

Для визначення кількості балів необхідно оцінку у 100-бальній системі пере-

множити на відповідний коефіцієнт. 

Таблиця 9.2. 

Розподіл балів за розділами, видами роботи та формами контролю 

 

 
Розділ 1 (max 23) Розділ 2 (max 37) 

Екз. Сума 
 Поточний 

контроль (ПК) 
ІР КР 

Поточний 

контроль (ПК) 
ІР КР 

Тема Т 1 Т 2 Т3 Т4 Т5 Т6 

4 8 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

4 8 40 100 
ЛК 1 1  1 1   1 1  1  1 

ПР   2  2 2 2 2  6 6 4  

Сума 1 1 2 2 3 2 2 3 1 6 7 4 1 

 

Скорочення: ЛК – участь у лекціях (питання, відповіді, конспекти); ЛБ – оцінювання лабора-

торних робіт; ІР – індивідуальна робота (підготовка доповідей і участь у роботі наукового гур-

тка, наукових конференціях, виконання індивідуальних завдань тощо);  КР – контрольна робо-

та за модуль; Екз. – семестровий екзамен 
 

Формула для підрахунку балів за семестр має наступний вигляд: 
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сем. = 1-й розд. (ПКmax.11 + IPmax.4 + КРmax.8 ) + 2-й розд.(ПКmax.25 + 

IPmax.4 + КРmax.8 ) + Екз..max.40 

Де:

сем. – загальна сума балів (max 100) за семестр;

1-й розд. – сума балів за перший розділ (max 23 у 100 – бальній системі);

2-й розд. - сума балів за другий розділ (max 37);
екзам. – сума балів за екзамен (max 40 у 100 – бальній системі); 

ПК – поточний контроль (участь у лекціях і виконання лабораторних робіт); 

IP - індивідуальна робота (підготовка доповідей і участь у роботі наукового гур-

тка, наукових конференціях, виконання індивідуальних завдань тощо); 

КР – модульна контрольна робота. 
 

Результат вивчення дисципліни зараховується, якщо студент набрав не менше 60 

балів (одержав оцінку не нижче «задовільно»). Результат менше 60 балів вважа-

ється академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації згідно Положення про 

організацію освітнього процесу в ЦДПУ ім. В. Винниченка. 

 

 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Геінформаційні технології 

в географії». 

2. Тексти лекцій (в електронному варіанті). 

3. Навчальні практикум «Геінформаційні технології в географії». 

4. Електронні навчальні посібники. 

5. Рисунки і таблиці у вигляді слайдів. 

6. Банки даних топооснов М 1:100000. 

7. Банки даних населення окремих районів різних областей України. 

8. Програмні продукти Qgis та Googl Earth. 

9. Питання для підготовки до підсумкового контролю. 

 

.
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