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АНОТАЦІЯ
Геоінформаційні технології варто розглядати як сучасну технологію географії, яка дозволяє на
сучасному рівні збирати, зберігати, аналізувати і візуалізувати просторово-часову інформацію.
ГІТ  є  синтезом  інформатики,  комп’ютерного  проектування,  теорії  інформаційних  систем,
картографії  та  ряду  інших  галузей  знань.  ГІТ  є  невід’ємною складовою фахової  підготовки
студентів  спеціальності  Середня  освіта  (Географія),  адже  широко  використовують  при
проведенні  сучасних  географічних  досліджень  і  використанні  просторової  інформації  в
навчальному  процесі.  Курс  базується  на  знаннях,  отриманих  студентами  під  час  вивчення
шкільного курсу геоінформатики, а також університетських курсів інформаційних технологій і
картографії.  Результати  вивчення  дисципліни  «Геоінформаційні  технології  в  географії»  є
необхідною передумовою проведення досліджень студентами з метою створення тематичних
просторових баз даних.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: Ознайомлення студентів з основами геоінформаційних технологій, а також з основами
структури,  принципами  створення,  функціонування  та  застосування  географічних
інформаційних систем; засвоїти алгоритм схеми проектування і створення ГІС.
Завдання: Отримати  знання  щодо  структури  та  функцій  сучасних  геоінформаційних  систем,
особливостей  створення  і  використання  просторових  баз  даних,  можливостей  тематичного
картографування в ГІС. Навчитись 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  набуті  навички
роботи з просторово-розподіленою інформацією в середовищі ГІС для створення тематичних
карт.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Студент:
ПРН9 –  застосовує  базові  знання  з  ГІС у  навчанні  та  професійній  діяльності  при вивченні
Землі, геосфер, материків і океанів, України, природних комплексів;
ПРН11  –  з  використанням  ГІС встановлює закономірності  територіальної  організації
суспільного виробництва 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.

mailto:geoslov@ukr.net
https://geodictionary.com.ua/author


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1.   Г  еоінформаційні технології, геоінформаційні системи, геоінформатика

Тема 1. Геоінформатика, геоінформаційні технології та геоінформаційні системи: їх місце
та роль в науці і суспільстві. . Предмет, цілі та методи геоінформатики. Геоінформатика та
науки  про  Землю.  Геоінформатика  як  технологія.  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;  інформаційно-довідкова;  автоматизованого
картографування, картографічних підрахунків, просторового аналізу та моделювання.

Тема  3.  Моделі  та  бази  даних  атрибутивної  інформації.  Моделі  даних:  ієрархічна,
стільникова, реляційна. Системи управління базами даних та їх використання в ГІС-технології.

Тема  4.  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  5.  Розробка  класифікаторів  та  кодування  тематичних  даних.  Стандартизація
показників  властивостей  картографічних  об’єктів.  Складання  класифікаторів.  Кодування
геоінформації.

Розділ 2. Методи географічного аналізу та методи картографування в ГІС

Тема 6. Методи географічного аналізу в ГІС. Статистичний аналіз. Картографічні операції.
Функції вибору, побудови буферів, оцінки географічного співпадання та вмикання, близькості,
побудови полігонів. Оверлейний аналіз. Сітковий аналіз, аналіз рельєфу.

Тема 7. Тематичне картографування в середовищі QGIS. 
Створення цифрових карт на топографічній основі . Створення цифрових карт на основі карт
Googl. Картографування природних об’єктів. Картографування антропогенних об’єктів.

Тема 8. Розвиток геоінформаційної технології. Перші роботи з автоматизації картографування
та просторового аналізу. Етапи розвитку ГІС-технології: середина 60х – середина 70х, середина
70х – середина 80х і середина 80х – сучасність.

Тема 9. Можливості тематичного картографування в ГІС. Комп’ютерна графіка. Створення
спеціалізованих тематичних карт, картограм, анімаційних карт. Інтерактивність. Параметрична
багатомірність.  Мультимедія.  Моніторинг.  Моделювання  процесів.  Створення  кадастрових
систем.

Тема 10.  Використання ГІС-технологій  в  сучасній географії. Функції  ГІТ:  Інформаційно-
довідкова функція ГІТ – створення і  підтримка банків  просторово-координованої  інформації.
Функція  автоматизованого  картографування  – створення  тематичних  карт і  атласів.  Функція
просторового  аналізу  і  моделювання  природних,  природно-господарських  і  соціально-
економічних  систем.  Функція  моделювання  процесів  у  територіальних  системах.  Функція
підтримки прийняття рішень у плануванні, проектуванні та управлінні. Галузі застосування ГІТ:
управління  земельними  ресурсами,  земельні  кадастри;  інвентаризація  і  облік  об'єктів
розподіленої  виробничої  інфраструктури  і  управління  ними;  тематичне  картографування
практично  в  будь-яких  сферах  його  використання;  морська  картографія  і  навігація;
аеронавігаційне картографування і управління повітряним рухом; навігація і управління рухом
наземного транспорту;  дистанційне зондування; управління природними ресурсами (водними,
лісовими  тощо);  моделювання  процесів  у  природному  середовищі,  управління
природоохоронними  заходами;  моніторинг  стану  навколишнього  середовища;  реагування  на
надзвичайні  і  кризові  ситуації;  геологія,  мінерально-сировинні  ресурси  і  гірничодобувна
промисловість;  планування  і  оперативне  управління  перевезеннями;  проектування,  інженерні



дослідження  і  планування  в  містобудуванні,  архітектурі,  промисловому  і  транспортному
будівництві;  планування  розвитку  транспортних  і  телекомунікаційних  мереж;  комплексне
управління і планування розвитку території,  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.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ
 лекції – отримування теоретичних знань;
 лабораторні  заняття  –  практичне  засвоєння  використання  ГІС-технологій  для

тематичного  картографування  –  створення  просторових  баз  даних  з  використанням
комп’ютерної техніки і спеціальних ГІС-програм;

 самостійна  робота  –  підготовка  до  занять,  виконання  індивідуальних  завдань,
оформлення результатів лабораторних робіт.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Тиждень Тема лекції
1-й (вересень) Тема 1. ГІТ, ГІС та геоінформатика: їх роль та місце в науці і суспільстві.
2-й (вересень) Тема 2 Структура та функції ГІС.
3-й (вересень) Тема 4. Теоретичні основи геоінформаційного картографування
4-й (вересень) Тема 5. Моделі та бази даних в середовищі ГІС.
5-й (жовтень) Контрольна робота
6-й (жовтень) Тема 8. Методи географічного аналізу в ГІС
7-й (жовтень) Тема 9. Можливості та методи тематичного картографування в ГІС
8-й (жовтень) Тема 11. Створення і редагування цифрових карт в середовищі QGIS на 

основі екранного дигітизування матеріалів Googl Map
9-й (листопад) Тема 13. Використання ГІС в сучасній географії
15-й (грудень) Контрольна робота

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Тиждень Тема заняття

2-й (вересень) Тема 3.Електронна версія Національного атласу України як приклад 
сучасної ГІС

3-й (вересень) Тема 5. Моделі та бази даних в середовищі ГІС.
4-й (вересень) Тема 6. Системи управління базами даних та їх використання в ГІС-

технології. Організація запитів.
5-й (жовтень) Тема 7. Методи формалізації географічної (просторової) інформації
6-й (жовтень) Тема 8. Методи географічного аналізу в ГІС
7-й (жовтень) Тема 10. Створення і редагування цифрових карт в середовищі ГІС  QGIS на 

основі екранного дигітизування картографічних матеріалів
8-й (жовтень) Тема 10. Створення і редагування цифрових карт в середовищі ГІС  QGIS на 

основі екранного дигітизування картографічних матеріалів
9-й (листопад) Тема 10. Створення і редагування цифрових карт в середовищі ГІС  QGIS на 

основі екранного дигітизування картографічних матеріалів
10-й (листопад) Тема 11. Створення і редагування цифрових карт в середовищі QGIS на 

основі екранного дигітизування матеріалів Googl Map
11-й (листопад) Тема 11. Створення і редагування цифрових карт в середовищі QGIS на 

основі екранного дигітизування матеріалів Googl Map
12-й (листопад) Тема 11. Створення і редагування цифрових карт в середовищі QGIS на 

основі екранного дигітизування матеріалів Googl Map
13-й (грудень) Тема 12. Основи геостатистичного аналізу і моделювання. Просторова 



інтерполяція
14-й (грудень) Тема 12. Основи геостатистичного аналізу і моделювання. Просторова 

інтерполяція
15-й (грудень) Контрольна робота

ФОРМИ КОНТРОЛЮ
 усне опитування;
 тестування;
 письмова контрольна робота;
 аналіз і оцінювання виконаних лабораторних робіт;
 аналіз і оцінювання виконаних індивідуальних завдань;
 підсумковий контроль - екзамен.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання  здійснюється  відповідно  до  вище  визначених  компетентностей  за  результатами
того чи іншого виду навчального процесу.
Для оцінюванні засвоєння будь-якого виду навчального матеріалу використовується 100-
бальна шкала (див. таблицю 1.). За цією ж шкалою здійснюється і підсумкове оцінювання
навчальних досягнень.

Таблиця 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 індивідуальної роботи – 0,04
Для контрольної роботи – 0,04
Для екзамену – 0,40 
Для  визначення  кількості  балів  необхідно  оцінку  у  100-бальній  системі  перемножити  на
відповідний коефіцієнт.

Таблиця 2.
Розподіл балів за розділами, видами роботи та формами контролю

Розділ 1 (max 25) Розділ 2 (max 35)
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 100ЛК 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ПР 2 2 2 2 2 2 7 6 2
Сума 1 1 2 3 3 3 2 3 1 7 1 6 3



Скорочення: ЛК  –  участь  у  лекціях  (питання,  відповіді,  конспекти);  ЛБ  –  оцінювання
лабораторних робіт; ІР – індивідуальна робота (підготовка доповідей і участь у роботі наукового
гуртка,  наукових  конференціях,  виконання  індивідуальних  завдань  тощо);   КР –  контрольна
робота за модуль; Екз. – семестровий екзамен

Формула для підрахунку балів за семестр має наступний вигляд:

сем. = 1-й розд. (ПКmax.13 + IPmax.4 + КРmax.8 ) + 2-й розд.(ПКmax.23 + 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 25 у 100 – бальній системі);

2-й розд. - сума балів за другий розділ (max 35);

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 гуртка, 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  вважається  академічною
заборгованістю, що підлягає ліквідації згідно Положення про організацію освітнього процесу в
ЦДПУ ім. В. Винниченка.
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. В середовищі Qgis зробіть вибірку з бази даних «Населення регіону» (Ваш варіант) ра-

йонів, що мають чисельність населення меншу 25 тис. осіб.
2. Доведіть, що ГІС є основним структурним елементом географічного моніторингу?
3. Доведіть,  що  інформація  в  ГІС  активна,  на  відміну  від  інформації  на  звичайних

паперових картах.
4. Зробіть порівняльний аналіз між геоінформатикою та інформатикою. Які переваги має

ГІС при вирішенні географічних задач?
5. Обґрунтуйте технологію створення бази даних в ГІС Qgis (Напр. БД «Автодороги»).
6. Обґрунтуйте технологію створення бази даних в ГІС Qgis (Напр. БД «Залізниці»).
7. Обґрунтуйте  технологію створення презентації  в середовищі PowerPoint з  фрагментом

тематичної карти ГІС «Електронний Атлас України» для оцінки екологічної ситуації те-
риторії Східної України.

8. Обґрунтуйте  технологію створення презентації  в середовищі PowerPoint з  фрагментом
тематичної карти ГІС «Національний України» для оцінки екологічної ситуації території
Карпатського регіону.

9. Обґрунтуйте  технологію створення презентації  в середовищі PowerPoint з  фрагментом
тематичної карти ГІС «Національний Атлас України» для вивчення геологічної будови
Західної України. 

10. Обґрунтуйте  технологію створення презентації  в середовищі PowerPoint з  фрагментом
тематичної карти ГІС «Національний Атлас України» для оцінки екологічної ситуації те-
риторії Придніпров’я.

11. Обґрунтуйте  технологію створення презентації  в середовищі PowerPoint з  фрагментом
тематичної карти ГІС «Національний Атлас України» для оцінки екологічної ситуації те-
риторії Донбасу. 

12. Обґрунтуйте  технологію створення презентації  в середовищі PowerPoint з  фрагментом
тематичної карти ГІС «Національний Атлас України» для вивчення системи розселення
Західної України.

13. Обґрунтуйте  технологію створення презентації  в середовищі PowerPoint з  фрагментом
тематичної карти ГІС «Національний Атлас України» для вивчення річкових систем Захі-
дної України.

14. Охарактеризуйте основні джерела вхідних даних для ГІС.
15. Охарактеризуйте основні етапи створення бази даних в середовищі Qgis.
16. Охарактеризуйте основні етапи створення цифрової тематичної карти в середовищі Qgis.
17. Охарактеризуйте основні методи географічного аналізу в ГІС.
18. Охарактеризуйте особливості екранного дигітизування ( цифрування).  Як створити ци-

фрову модель залізниці в ГІС Qgis?
19. Охарактеризуйте  особливості  екранного  дигітизування  (цифрування).  Як створити ци-

фрову модель корпусів університету в ГІС Qgis, використовуючи результати космічного
зондування земної поверхні?

20. Охарактеризуйте  особливості  екранного  дигітизування  (цифрування).  Як створити ци-
фрову модель населеного пункту в ГІС Qgis?.

21. Охарактеризуйте  особливості  екранного  дигітизування  (цифрування).  Як створити ци-
фрову модель автодороги в ГІС Qgis?

22. Охарактеризуйте  особливості  екранного  дигітизування  (цифрування).  Як створити ци-
фрову модель корпусів університету ГІС Qgis, використовуючи карти Googl?

23. Охарактеризуйте переваги тематичного картографування в ГІС на прикладі параметри-
чної багатомірності (довгота, широта. висота, час).

24. Охарактеризуйте переваги тематичного картографування в ГІС на прикладі мультимедія
(аудіо, відео. фото, тощо).

25. Оцініть функції ГІС.
26. Порівняйте картографічні операції на паперових та електронних картах ГІС на прикладі



вимірювання довжин географічних об'єктів.
27. Порівняйте картографічні операції на паперових та електронних картах ГІС на прикладі

вимірювання довжин географічних об'єктів.
28. Поясніть технологію здійснення запитів в базах даних Qgis. 
29. Поясніть технологію знаходження географічних об'єктів (Напр. о. Донузлав, о. Ялпуг).
30. Поясніть технологію знаходження географічних об'єктів (Напр. р. Салгір, м. Зіньків) в

ГІС «Національний Атлас України».
31. Поясніть  технологію  знаходження  географічних  об'єктів  (Напр.  р.  Тясмин,  м.  Бахчи-

сарай) в ГІС «Національний Атлас України».
32. Поясніть технологію знаходження географічних об'єктів (Напр. р. Удай, м. Сміла) в ГІС

«Національний Атлас України».
33. Поясніть технологію знаходження географічних об'єктів (Напр. р. Ятрань, м. Жмеринка)

в ГІС «Національний Атлас України».
34. Поясніть технологію знаходження географічних об'єктів (Напр. р.Інгул, м. Шостка) в ГІС

«Національний Атлас України».
35. Поясніть,  яким чином певному просторовому об'єкту (напр.  населеному пункту)  при-

своюється атрибутивна інформація під час екранного дигітизування в ГІС  Qgis.
36. Поясніть,  яким чином певному просторовому об'єкту (напр.  населеному пункту)  при-

своюється атрибутивна інформація під час екранного дигітизування в ГІС  Qgis.
37. Поясніть,  яким чином певному просторовому об'єкту (напр.  населеному пункту)  при-

своюється атрибутивна інформація під час екранного дигітизування.
38. Проаналізуйте галузі використання ГІС. Приведіть приклади.
39. Проаналізуйте  процес  перетворення  реальної  географічної  інформації  в  дані  для

подальшого використання в ГІС.
40. Проаналізуйте структуру ГІС. Які особливості має програмний комплекс ГІС, які сучасні 

вимоги до програмного комплексу?
41. Проаналізуйте технологію створення тематичного шару в ГІС Qgis точкових даних (На-

приклад, «Населені пункти») на основі топокарти.
42. Продемонструйте  технологію  застосування  ГІС-технологій  для  створення  просторової

бази даних (на тему курсової роботи). 
43. Продемонструйте технологію застосування методу інтерполяції для створення моделей

розподілу населення з використанням продукту Qgis.
44. Розкрийте сутність і переваги оверлейного аналізу в середовищі ГІС.
45. Розкрийте технологію створення карти розподілу географічних даних (курсова робота)

Кіровоградської області в середовищі Qgis.
46. Розкрийте технологію створення карти статевої структури населення в середовищі Qgis.
47. Розкрийте  технологію  створення  моделі  маршрутів  руху  студентів  між  корпусами

університету у програмному середовищі Qgis з використанням карт Googl.
48. Розкрийте  технологію  створення  просторової  бази  даних  «Корпуси  університету»  з

використанням програмного продукту Qgis.
49. Яким чином можна отримати атрибутивну географічну інформацію з електронної карти в

ГІС програмах (Напр. «Національний Атлас України». «Qgis»?


