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Назва курсу 
Використання геоінформаційних технологій в просторовому 

плануванні 

Адреса викладання курсу вул. Дорошенка 41, 79005, Львів 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, 

Кафедра географії України 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки 

106 Географія 

Викладачі курсу 
Зубик Андрій Ігорович, к. г. н. 

доцент кафедри географії України 

Контактна інформація 

викладачів 

andriyzubyk88@gmail.com 

andriy.zubyk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Понеділок 14:00–17:00 (вул. Дорошенка, 41, каб. 52) 

Також проводяться онлайн консультації через Microsoft Teams 

чи аналогічні ресурси. Для погодження часу консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача 

Сторінка курсу  

Інформація про курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання обов’язкові для того, щоб у них сформувалося цілісне 

уявлення про ГІС, їхнє призначення, класифікацію та 

використання при плануванні 

Коротка анотація курсу 

Дисципліна “Використання геоінформаційних технологій в 

просторовому плануванні” орієнтована на формування у 

здобувачів теоретичних знань та практичних навиків основам 

ГІС, набуття навиків вводу, обробки та виведення графічної та 

атрибутивної інформації в ГІС, ознайомлення з принципами 

автоматизованого проєктування цифрової картографічної 

основи ГІС, використовувати принципи просторового аналізу. 

Зміст дисципліни має важливе значення для написання 

курсових та магістерських робіт, а також подальшого 

працевлаштування за спеціальністю. Вона формує теоретичні та 

практичні навички для складання та обробки картографічних 

творів. При вивченні курсу майбутній магістр, окрім, успішного 

засвоєння таких дисциплін як інформатика та картографія 

повинен володіти знаннями, уміннями та навиками, які 

формуються при вивченні дисциплін професійного циклу. 

Мета та цілі курсу 

Метою навчальної дисципліни “Використання 

геоінформаційних технологій в просторовому плануванні” є 

закріплення студентами знань з проблематики використання 

геоінформаційних технологій у майбутній професійній 

діяльності. До мети навчальної дисципліни варто також 

віднести засвоєння теоретичних основ та практичних навиків 

проведення досліджень просторових даних інструментами та 

засобами сучасних геоінформаційних технологій. 

Цілі: використання геоінформаційних технологій при 

здійсненні картографування, навчитися орієнтуватися в системі 

ГІС, аналізувати та моделювати отримані дані. 
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Тривалість курсу 30 годин / 1 кредит ECTS 

Обсяг курсу 
Усього 16 год. аудиторних занять (з них 10 год. лекцій, 6 год. – 

семінарські та практичні заняття) та 14 год. самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

знати: 

– принципи формування ГІС термінології; 

– основи формування географічних інформаційних систем; 

– сучасні технології обробки географічної інформації; 

– основні типи програмного забезпечення, яке 

використовується в сучасних геоінформаційних системах; 

– поняття і визначення методів, способів і засобів отримання, 

збереження та переробки інформації; 

– закономірності використання та застосування знань у ГІС; 

https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/main/get-started/arcgis-tutorials.htm
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/main/get-started/arcgis-tutorials.htm


– основні геоінформаційні системи, їхню структуру, склад, 

функціональні можливості та вимоги, які ставляться до ГІС; 

– методи географічних досліджень для обробки аналізу та 

синтезу географічної інформації; 

– навики використання картографічних методів при 

оцифруванні картографічних творів; 

– закономірності застосування і використання знань в ГІС; 

– основні принципи роботи та аналітичні можливості 

сучасного геоінформаційного забезпечення. 

вміти: 

– працювати з пакетами прикладних програм ГІС; 

– використовувати для роботи готові електронні бази 

картографічних даних; 

– використовувати на практиці можливості 

геоінформаційних систем при створенні тематичних карт; 

– створювати оригінали карт, планів та інших графічних 

матеріалів; 

– готувати інформацію для ведення географічних баз даних; 

– використовувати картографічний метод у комп’ютерному 

картографуванні; 

– аналізувати та оцінювати методологічні проблеми сучасної 

географії при вирішенні професійних завдань; 

– володіти базовими знаннями у сфері інформатики та 

геоінформаційних технологій, вміти їх застосовувати у 

професійній діяльності; 

– використовувати сучасні інформаційні технології для 

проведення науково-дослідницької оцінки стану території та її 

картографування для вирішення професійних завдань; 

– володіти методами пошуку, обробки та аналізу 

географічної інформації з використанням сучасних 

інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів. 

Ключові слова 
Географічні інформаційні системи, просторове планування, 

міські ГІС, програмне забезпечення ГІС, ArcMap 

Формат курсу 

Заочний; 

Проведення лекцій, практичних робіт, семінарських занять та 

консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Подано в таблиці нижче 

Підсумковий контроль, 

форма 
Залік наприкінці семестру 

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

нормативних географічних дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату географії, розуміння її джерел 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Семінарські заняття, дискусія, індивідуальні заняття, самостійна 

робота, проблемні бесіди, метод кейсів, індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Необхідне обладнання 

Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне 

забезпечення, спеціальне програмне забезпечення (пакет 

ArcMap версії 10.1 і вище) доступ до інтернету, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за таким співвідношенням: поточна успішність 

(активна участь на семінарах та практичних) – 30 балів (по 10 

балів за семінар чи практичну), індивідуальне науково-дослідне 

завдання – 20 балів, залік – 50 балів. 



Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Академічна доброчесність: роботи студентів є їх 

оригінальними дослідженнями та міркуваннями. Жодні 

порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що студенти відвідають усі заняття курсу. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

Питання до заліку 

чи іспиту 

Залік проводиться в тестовій формі. Тести складаються згідно 

тематики лекційних занять. 

Опитування 
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу 

 
Схема курсу 

№ Тема 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

1 Поняття ГІС. Функції та структура сучасних ГІС 2 2  

2 
Історія розвитку ГІС в Україні та світі. 

Класифікація ГІС 
2 2 2 

3 
Програмні засоби для роботи  

з просторовими даними 
2 2 4 

4 Огляд основних ГІС 2  4 

5 
ArcGIS: основні характеристики та можливості. 

Робота в ArcMap 
2  4 

 

 


