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Адреса викладання 

курсу Вул. Дорошенка 41, 79000 Львів (дистанційне викладання) 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, 
кафедра фізичної географії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 10. Природничі науки, 103. Науки про Землю 

Викладач курсу І.С. Круглов, к.г.н., доцент 
Контактна інформація 

викладачів ivan.kruhlov@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Онлайн за попереднім записом для студентів, зареєстрованих у команді 
“ Геопросторовий аналіз ” на корпоративній платформі Університету 
MS Teams 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/geospatial-analysis 

Інформація про курс 

Курс надає знання та вміння щодо географічних інформаційних систем 
і основних функцій геопросторового аналізу для дослідження довкілля 
й менеджменту земельних ресурсів. Його завдання: 

1. Ознайомити з базовими поняттями геоінформатики;  
2. Ознайомити з типами геоданих та їхніми джерелами;  
3. Ознайомити з основними функціями перетворення геоданих; 
4. Ознайомити з основними функціями поєднання та аналізу 

геоданих для дослідження геоморфологічних, педологічних та 
геоекологічних явищ. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: моделі геоданих, формати геоданих ESRI, способи 

перетворення та редагування геоданих, основні функції 
інтегрованого геопросторового аналізу; 

вміти: застосовувати ПЗ ArcGIS для таких операцій з геоданими: 
перегляд, імпорт, перетворення, редагування, візуалізація, 
інтегрований аналіз 

Коротка анотація 
курсу 

Курс дасть змогу оволодіти навиками роботи з ПЗ ArcGIS, зокрема для 
аналізу геоданих у сферах геоморфології, геоекології та педології. 

Мета та цілі курсу 

Мета курсу – надати розуміння технології географічних інформаційних 
систем і основних функцій геопросторового аналізу для дослідження 
довкілля й менеджменту земельних ресурсів. Його завдання (цілі): 

1. Ознайомити з базовими поняттями геоінформатики;  
2. Ознайомити з типами геоданих та їхніми джерелами;  
3. Ознайомити з основними функціями перетворення геоданих; 
4. Ознайомити з основними функціями поєднання та аналізу 

геоданих. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Андрейчук ЮМ, Ямелинець ТС (2015) ГІС в екологічних дослідженнях 
та природоохоронній справі. Прстір-М, Львів 
(http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf__.pdf) 

Де Мерс МН (1999) Географические информацирнные системы. 
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Основы. Дата+, Москва 
Круглов І (2020) Трансдисциплінарна геоекологія: монографія. ЛНУ ім. 

І.Франка, Львів (https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/03/Kruhlov_2020_TransdisciplinaryGeoecology.pdf) 

Chang K (2013) Introduction to geographic information systems with data 
set CD-ROM, 7 edition. McGraw-Hill 

Heuvelink GBM (1998) Error propagation in environmental modelling with 
GIS. CRC Press 

ISO/TC 211 (1998) Geographic information standards framework and 
reference model. List of ISO/TC211 harmonized term definitions 

Shekhar S, Xiong H, Zhou X (eds) (2017) Encyclopedia of GIS. Second 
edition. Springer 

Тривалість курсу 90 годин 

Обсяг курсу 

48 години аудиторних занять. З них: 
16 годин лекцій; 
32 годин семінарських; 
42 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: моделі геоданих, формати геоданих ESRI, способи 

перетворення та редагування геоданих, основні функції 
інтегрованого геопросторового аналізу; 

вміти: застосовувати ПЗ ArcGIS для таких операцій з геоданими: 
перегляд, імпорт, перетворення, редагування, візуалізація, 
інтегрований аналіз 

Ключові слова Географічні інформаційні системи, геоекологія, геоморфологія, 
педологія 

Формат курсу 

Очний або дистанційний. Передбачає лекції та практичні заняття у 
синхронному режимі для студентів, зареєстрованих у команді 
“Геопросторовий аналіз” на корпоративній платформі Університету MS 
Teams 

Теми 

Тема 1. Загальний зміст геопросторового аналізу. Поняття геоданих і 
ГІС. Системи координат. Принципова структура ГІС – компоненти 
ГІС, функції ГІС. Історія становлення та сфери застосування 
геоінформатики.  

Тема 2. Дані у ГІС. Векторна і растрова моделі. Джерела даних. 
Структура картографічного шару – геометричні та атрибутивні 
дані. Представлення геометричних даних – векторний та растровий 
формати. Цифрові моделі висот (ЦМВ). 

Тема 3. Імпорт та перетворення геоданих. Перетворення форматів. 
Перепроектування. Геоприв'язування та георектифікація. 

Тема 4. Ввід та редагування векторних даних. Створення векторних 
геоданих. Редагування в ArcEditor. Побудова запитів за атрибутами 
та місцеположенням 

Тема 5. Візуалізація даних та картографія. Створення 
картографічних продуктів. Формування рамки карти та задавання 
масштабу. Формування легенди та елементів оформлення карти; 
формування підписів на карті; визначення заливок, штрихувань, 
лінійних та точкових позначень, побудова перспективних 
зображень місцевості. "М’який" та "твердий" вивід 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Kruhlov_2020_TransdisciplinaryGeoecology.pdf
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Kruhlov_2020_TransdisciplinaryGeoecology.pdf


 3 

Тема 6. Локальні і зональні функції. Операції поєднання растрових 
геоданих. Табулювання площ. Зональна статистика. Алгебра карт.  

Тема 7. Фокальні функції. Поняття околу. Статистика околів. 
Геоморфометрія. 

Тема 8. Інтерполяція і глобальні функції. Spline та IDW інтерполяція. 
Топографічна гідрологічно-коректна інтерполяція ЦМВ. Функції 
евклідової віддаленості. Функції зваженої (неевклідової) 
віддаленості. 

Підсумковий 
контроль, форма Екзамен у формі тесту (максимум 30 балів) 

Пререквізити 
Студент повинен володіти базовими знаннями інформатики та 
навиками роботи на ПК з ОС MS Windows 10. Бажане вміння читати 
технічні англомовні тексти. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Основними формами навчання є лекційні презентації та практичні 
роботи переважно у синхронному режимі, які проводяться на 
корпоративній платформі Університету MS Teams 

Необхідне обладнання ПК з ОС MS Windows 10, ПЗ MS Teams, під’єднання до інтернету 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Протягом семестру студент може набрати до 70 балів здачами 
практичних робіт, активною участю у семінарах та відповідями і 
коментарями під час лекцій. Екзамен додає ще максимум 30 балів. 

Питання до іспиту 

Що таке ГІС? 
Що таке комп’ютер? 
Основними компонентами комп’ютера є: 
Один байт це: 
Найважливішими компонентами апаратного комп’ютерного забезпечення є: 
Операційна система призначена для: 
Географічні дані це: 
З яких основних компонентів складається один набір геоданих (цифровий 
геопросторовий шар)? 
Елементами векторного формату геометричних даних є: 
Елементами растрового формату геометричних даних є: 
У векторному форматі найкраще створювати: 
ЦМВ це: 
Адміністративно-територіальний поділ найкраще передавати за допомогою: 
Просторовий розподіл температури повітря найкраще передавати за допомогою: 
Які формати геоданих підтримує ПЗ ArcGIS? 
Геометрію яких типів даних можна редагувати у ArcGIS за допомогою ArcEditor? 
Для зберігання та аналізу локальних геоданих найзручнішою є така система 
координат: 
Розрахунок середньої висоти водозбірного басейну з використанням ЦМВ – це 
функція: 
Розрахунок ухилу поверхні за допомогою ЦМВ – це функція: 
Розрахунок віддаленості – це функція: 
За допомогою якої векторної геометрії передають диференціацію водозбірних 
басейнів? 
Який тип інтерполяції оптимальний для створення ЦМВ? 
Який тип інтерполяції оптимальний для створення плавної континуальної поверхні на 
підставі пунктових геоданих? 
Яка з геопросторових функцій потребує лише один набір геоданих: 

Опитування У кінці курсу студенти можуть заповнити стандартну анкету 
зворотного зв’язку. 

 


