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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 1 
Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна спеціалізації 

“Просторове планування і 

геоурбаністика” 

Модулів –  

Спеціальність:  

106 Географія 

Спеціалізація  

“Просторове планування і 

геоурбаністика” 

Рік підготовки: 

VI 

Змістових модулів –  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

Семестр: 

1 

Курсова робота – відсутня 
Лекції: 

10 год. 

Загальна кількість годин – 30 
Практичні, семінарські: 

6 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Аудиторних – 16 

Самостійної роботи студента – 

14 

Лабораторні: 

– 

Самостійна робота: 

14 год. 

ІНДЗ: + 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить: 

для заочної форми навчання – 1:1,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна “Використання геоінформаційних технологій в просторовому 

плануванні” орієнтована на формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навиків основам ГІС, набуття навиків вводу, обробки та виведенню 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 дисципліни “Використання геоінформаційних технологій в 

просторовому плануванні” майбутній магістр, окрім, успішного засвоєння таких 

дисциплін як інформатика та картографія повинен володіти знаннями, уміннями та 

навиками, які формуються при вивченні дисциплін професійного циклу. 

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. 

Завдання: використання геоінформаційних технологій при здійсненні 

картографування, навчитися орієнтуватися в системі ГІС, аналізувати та моделювати 

отримані дані. 

Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

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; 

– 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; 

– методи географічного районування та прогнозування; 

– основні принципи роботи та аналітичні можливості сучасного 

геоінформаційного забезпечення. 

вміти: 

– узагальнювати та систематизувати дані; 

– проводити аналіз та систематизацію інформації; 

– готувати інформацію для ведення географічних баз даних; 

– використовувати програмні засоби для обробки інформації; 

– використовувати системний підхід у аналізі географічної інформації; 

– шукати науково-технічну інформацію; 

– працювати із пошуковими системами; 

– використовувати способи та засоби отримання, збереження та переробки 

інформації; 

– 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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Теми 1–2. Поняття ГІС. Функції та структура сучасних ГІС (2 год.) 

Поняття географічних інформаційних систем (ГІС). Риси та ключові переваги 

географічних інформаційних систем (ГІС). Функції географічних інформаційних 

систем (ГІС). Інформаційно-довідкова функція. Функція автоматизованого 

картографування. Функція просторового моделювання та аналізу. Функція 

моделювання процесів у природних, природно-господарських і соціально-

економічних територіальних системах. Функція підтримки прийняття рішень у 

плануванні, проектуванні та управлінні. Функціональні можливості ГІС. Сфери 

застосування географічних інформаційних систем. Компоненти географічних 

інформаційних систем (ГІС). 

 

Тема 3. Історія розвитку ГІС в Україні та світі. Класифікація ГІС (2 год.) 

Історія розвитку геоінформаційних технологій. Перший етап розвитку ГІС у світі. 

Другий етап розвитку ГІС у світі. Третій етап розвитку ГІС у світі. Розвиток ГІС-

технологій в Україні. Підходи до класифікації ГІС. Класифікація ГІС за 

територіальним охопленням. Класифікація ГІС за призначенням. Класифікація ГІС за 

проблемною/тематичною орієнтацією. Класифікація ГІС за класом вирішуваних 

завдань. Класифікація ГІС за способом організації даних. Класифікація ГІС за 

ступенем автоматизації. Класифікація ГІС за функціональними можливостями. 



Класифікація ГІС за способом відображення зображення. Класифікація ГІС за типом 

використання апаратного забезпечення. Класифікація ГІС за принципом 

архітектурної побудови. Класифікація ГІС за типом програмного забезпечення. 

Класифікація ГІС за способом структурування даних. Класифікація ГІС за способом 

використання. 

 

Тема 3. Програмні засоби для роботи з просторовими даними (2 год.) 

Типізація та характеристика програмних засобів, призначених для роботи з 

просторовими даними: векторизатори растрових зображень, пакети опрацювання 

даних інженерно-геодезичних розвідок та проєктування, програмні засоби 

опрацювання даних дистанційного зондування, пакети просторового аналізу і 

моделювання, довідково-картографічні системи, ГІС-в’юери, інструментальні ГІС 

(ГІС-пакети). Огляд основних програмних засобів для роботи з просторовими 

даними: призначення та основні можливості. 

 

Тема 4. Огляд основних ГІС (2 год.) 

Програмні пакети: Autodesk, Digitals, Erdas Imagine, GeoMedia, Geonics, Idrisi, 

MapEdit, MapInfo, Microstation, PC Raster, ER Mapper. 

 

Теми 5. Програмне забезпечення компанії ESRI. 

ArcGIS: основні характеристики та можливості (2 год.) 

Сімейство програмних пакетів ArcGIS. ArcGIS Desktop: основні характеристики 

та можливості. ArcMap: основні характеристики та можливості. Основні додатки, які 

розширюють можливості пакета ArcGIS Desktop. ArcView: основні характеристики 

та можливості. ArcInfo: основні характеристики та можливості. Огляд основних 

панелей інструментів у ArcMap. Поняття shape-файлів та їхня роль у програмі. Робота 

із шарами в середовищі програми ArcMap. Таблиця змісту. Панель меню. Панель 

інструментів. Панель статусу. Клавіші швидкого доступу в ArcMap. Стандартна 

панель. Панель рисування. Панель редагування. Панель розширеного редагування. 

Додаткові вікна у програмі ArcMap. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

Всього л п лаб інд ср Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Поняття ГІС. Функції та структура 

сучасних ГІС. 
4 2 2 – – – 4 

Тема 2. Історія розвитку ГІС в Україні та 

світі. Класифікація ГІС. 
6 2 2 – – 2 6 

Тема 3. Програмні засоби для роботи з 

просторовими даними. 
8 2 2 – – 4 8 

Тема 4. Огляд основних ГІС. 6 2 – – + 4 6 

Теми 5. Програмне забезпечення компанії 

ESRI. ArcGIS: основні характеристики та 

можливості. Робота в ArcMap. 
6 2 – – – 4 6 

Всього 30 10 6 – + 14  

 

Л – лекції, П – практичні, Лаб – лабораторні, інд – індивідуальне науково-дослідне 

завдання, ср – самостійна робота 

 

5. Теми семінарських занять 

№ Назва теми К-сть годин 

1 Поняття ГІС. Функції і структура сучасних ГІС. 2 

2 Історія розвитку ГІС в Україні та світі. Класифікації ГІС. 2 

3 
Програмні засоби для роботи з просторовими даними. 

Огляд основних ГІС. 
2 

Всього 6 

 

6. Теми практичних занять 

№ Назва теми К-сть годин 

1 Не передбачено навчальним планом  

 

7. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми К-сть годин 

1 Не передбачено навчальним планом  

 

8. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів включає: 

1. Роботу з додатковими літературними джерелами; 

2. Аналіз даних та моделювання; 

3. Способи оцінки достовірності моделювання; 

4. Способи комплексної інтерпретації результатів, обробка даних дистанційного 

зондування, глобальні системи позиціонування; 

5. Вивчення засобів та сфер застосування геоінформатики, перспективи розвитку. 



9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання – є однією із форм перевірки знань 

студента з попередньо визначених тем (питань), до якої студент опрацьовує письмову 

роботу на підставі індивідуально виконаних завдань у вигляді реферату. 

Перелік тем індивідуальної контрольної роботи визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни “Використання геоінформаційних технологій в 

просторовому плануванні”. Мета ІНДЗ: 

– розвивати навики самостійної роботи студентів; 

– вдосконалювати та поглиблювати закріплені знання; 

– аргументувати свої рішення; 

– вміти вдало використовувати термінологію при обговоренні поставлених 

питань; 

– розвивати вміння і навички роботи з основною, додатковою та довідковою 

літературою; 

– вміння використовувати отримані знання на практиці; 

– володіти методами добору матеріалу, вміти виділяти найважливіші аспекти. 

 

Рекомендації: 

1. Студент повинен заздалегідь знати тему і мету ІНДЗ; 

2. Головна мета ІНДЗ – не механічне написання тематики із теоретичного курсу, 

а висока пізнавальна активність і отримання практичних навичок застосування 

матеріалу. 

Вимоги до реферату 

Реферат друкується шрифтом Times New Roman; виконується на стандартних 

листках паперу (формату А4). Поля: зверху – 20 мм, знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, 

справа – 20 мм. основний текст шрифту – 14 розмір, інтервал – 1,5. 

Обсяг реферату повинен складати 15–20 сторінок комп’ютерного тексту (формат 

аркушів – А4), або 25–30 рукописних сторінок (написаних розбірливим почерком), не 

включаючи додатки. 

 



Перелік орієнтовних тем реферату 

1. Internet-сервіс і ГІС. 

2. Глобальні геоінформаційні системи: проекти GRID та CORINE. 

3. Електронний атлас України як приклад ГІС-проекту. 

4. Тенденції розвитку програмного ГІС-забезпечення. 

5. Технічні можливості та характеристика програми створення та оновлення 

цифрових карт Digitals. 

6. Технічні можливості та характеристика ГІС-пакету IDRISI. 

7. Технічні можливості та характеристика ГІС-пакету MapInfo Professional. 

8. Технічні можливості та характеристика ГІС-пакету GeoniCS. 

9. Технічні можливості та характеристика ГІС-пакету Autodesk. 

10. Технічні можливості та характеристика ГІС-пакету ArcGIS. 

11. Муніципальні ГІС як інструмент ефективного управління містом. 

12. Функції та галузі застосування ГІС та геоінформаційних технологій. 

13. Історія розвитку геоінформаційних технологій. 

14. Геоінформаційні технології у сучасному світі. 

15. Розвиток ГІС в Україні. 

16. Класифікація сучасних ГІС. 

17. Проблеми та тенденції розвитку ГІС-технологій в Україні. 

18. Перспективи розвитку геоінформаційного картографування в Україні. 

 

ІНДЗ оцінюється з урахуванням повноти і якості розкриття теми та захисту за 

двадцятибальною системою. Остаточна оцінка виставляється за результатами 

захисту: 

“16–20 балів” – за самостійне, повне, творче, ефективне висвітлення 

індивідуального контрольного завдання та безпомилковий захист, якщо студент 

вільно володіє методами та програмними засобами, що використовувались для 

організації та умов проведення туристичного походу, відповідає на додаткові 

запитання; 

“11–15 балів” – за самостійне, повне, добре висвітлення індивідуального 

контрольного завдання та захист, часткова відповідь на додаткові питання; 



“6–10 балів” – за несамостійний, неповний, аналіз організації туристичного 

походу та задовільний захист; 

“0–5 балів” – за наявність значних помилок, невиконання індивідуального 

контрольного завдання або незадовільний захист реферату. 

 

Зміст та рівень ІНДЗ (реферату) оцінюється за такими критеріями: 

1. Відповідність змісту роботи затвердженій робочій програмі та 

індивідуальному завданню. 

2. Вміле застосування і володіння термінології у рефераті. 

3. Використання актуальних фактичних даних, останніх тенденцій у 

використанні ГІС та вміле їх застосування у рефераті; 

4. Повнота та обґрунтованість загальних висновків по реферату в цілому. 

5. Якість відповідей студента на запитання у процесі дискусії. 

6. Якість технічного оформлення реферату (у тому числі з використанням ПК). 

7. Якість графічного матеріалу (картосхеми, схеми, таблиці, фотоілюстрації 

тощо). 
 

10. Методи навчання 

У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються такі методи 

навчання: лекція, робота в малих групах, репродуктивний метод, частково-

пошуковий, пояснювально-пошуковий, дослідницький, самоперевірки. 

Основними формами роботи студентів в рамках вивчення цієї навчальної 

дисципліни є лекційні та практичні заняття. 

 

11. Методи контролю 

Поточна перевірка виконання практичних робіт студентів. 

 

12. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Форма 

навчання 

Поточне тестування та самостійна робота 
ІНДЗ Залік Сума 

Змістовий модуль 1 

заочна 30 20 50 100 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

100-бальна шкала Національна шкала ECTS 

91–100 Відмінно A 

81–90 Дуже добре B 

71–80 Добре C 

61–70 Задовільно D 

51–60 достатньо E 

 

13. Методичне забезпечення 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Андрейчук Ю. М., Ямелинець Т. С. ГІС в екологічних дослідженнях та 

природоохоронній справі. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 275 с. 

2. Бережний В. А. Комп’ютерні технології в суспільній географії: українсько-

російсько-англійський словник основних термінів та понять. Харків : ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна, 2015. 40 с. 

3. Бережной В. А. Работа в среде ГИС-платформы ArcGIS. Компьютерный 

практикум: учебное пособие / Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. – 80 с. 

4. Бескид П. П. Геоинформационные системы и технологии: монография. Спб. : 

РГГМУ, 2010. 173 с. 

5. Іщук О. О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: навчальний посібник / К.: 

ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 196 с. 

6. Коновалова Н. В. Введение в ГИС / М.: ООО “Библион”, 1997. 160 с. 

7. Костріков С. В. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний 

комплекс / Харків: ХНУ, 2012. 54 с. 

8. Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: 

навчально-методичний посібник / Харків: РВВ ХНУ, 2015. 56 с. 

9. Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-

методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за 

спеціальностями “Географія”, “Економічна та соціальна географія”. – Харків, 2016. – 

82 с. 



10. Нємець К. А., Кравченко К. О. Інформаційна географія та ГІС: навчально-

методичний посібник. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. 108 с. 

11. Посібник користувача ArcGIS 10.х для фахівців у сфері містобудування і 

просторового розвитку / М. В. Зеркаль, О. М. Лихогруд, А. В. Олещенко, 

Ю. М. Палеха. Київ: ДП “ДІПРОМІСТО”, 2017. 90 с. 

12. Самойленко В. М., Даценко Л. М., Діброва І. О. Проєктування ГІС / Київ: ДП 

“Прінт Сервіс”, 2015. 256 с. 

13. Світличний О. О., Плотницький С. В. Основи геоінформатики. Суми : ВТД 

“Університетська книга”, 2006. 295 с. 

14. Середович В. А. Геоинформационные системы (назначение, функции, 

классификация). Новосибирск: СГГА, 2008. 120 с. 

15. Творошенко І. С. Геоінформаційні системи в управлінні територіями: 

методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт / Харків: ХНУМГ 

ім. О. Б. Бекетова, 2015. 115 с. 

16. Творошенко І. С. Конспект лекцій з дисципліни “Геоінформаційні системи в 

управлінні територіями” / Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 87 с. 

17. Томлинсон Р. Думая о ГИС. Планирование географических информационных 

систем / М.: Изд. Дата+, 2004. – 329 с. 

18. Хаксхольд В. Введение в городские геоинформационные системы / М.: Дата+, 

1998. – 321 с. 

19. Шипулин В. Д. Введение в использование ArcGIS: учебно-методическое 

пособие. Харьков : ХНАГХ, 2005. 258 с. 

20. Шипулин В. Д. Основные принципы геоинформационных систем / Харьков: 

ХНАГХ, 2010. 337 с. 

 

Допоміжна 

1. Zeiler M. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз 

геоданных. – К.: ЗАО ЕСОММ Со, 2004. – 254 с. 

2. ДеМерс М. Н. Географические информационные системы. – М.: Изд-во СП 

Дата+, 1999. – 491 с. 



3. Книжников Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических исследований. – 

М.: Академия, 2004. – 334 с. 

4. Митчелл Э. Руководство по ГИС-анализу: пространственные модели и 

взаимосвязи. – К.: ЗАО ЕСОММ Со, 2000. – 198 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. “GIS-Lab” – неформальное сообщество специалистов в области ГІС та ДЗЗ. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gis-lab.info/ 

2. Офіційний сайт компанії ESRI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.arcgis.com/ 

3. Офіційний сайт підтримки програмного забезпечення ArcGIS. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.resourses.arcgis.com 

4. Пакет Autodesk URL: https://www.autodesk.ru/products/autocad/overview (дата 

звернення 13.05.2020). 

5. Пакет Digitals URL: https://www.vinmap.net/ digitals (дата звернення 13.05.2020). 

6. Пакет Easy Trace URL: http://www.easytrace.com/program/et799_ru (дата 

звернення 13.05.2020). 

7. Пакет Erdas Imagine URL: https://www.hexagongeospatial.com/products/power-

portfolio/erdas-imagine (дата звернення 13.05.2020). 

8. Пакет GeoMedia URL: https://www.hexagongeospatial.com/products/power-

portfolio/geomedia/2016-product-release-details (дата звернення 13.05.2020). 

9. Пакет GeoniCS URL: http://www.geonika.net/ (дата звернення 13.05.2020). 

10. Пакет Idrisi URL: https://clarklabs.org/terrset/idrisi-gis/ (дата звернення 

13.05.2020). 

11. Пакет MapEdit URL: https://www.geopainting.com/ (дата звернення 13.05.2020). 

12. Пакет MapInfo URL: http://mapinfo.ru/product/mapinfo-professional (дата 

звернення 13.05.2020). 

13. Пакет Microstation URL: 

https://www.bentley.com/ru/products/brands/microstation (дата звернення 13.05.2020). 

14. Пакет PcRaster URL: http://pcraster.geo.uu.nl/ (дата звернення 13.05.2020). 
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15. Посібник користувача ArcGIS. URL: 

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

звернення 15.03.2020). 

16. Програма ER Mapper URL: https://www.earthondrive.com/ermapper (дата 

звернення 13.05.2020). 
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