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Назва курсу Геоматика 

Адреса викладання 
курсу 

вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000 
Географічний факультет, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, 
кафедра фізичної географії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 10 Природничі науки, 106 «Географія» 

Викладачі курсу Круглов Іван Станіславович, канд. геогр. наук, доцент; 
Смалійчук Анатолій Дмитрович, канд. геогр. наук, доцент 

Контактна інформація 
викладачів 

І.С. Круглов: Е-пошта: ivan.kruhlov@lnu.edu.ua; Веб-сторінка: 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/kruhlov-ivan; 
А.Д. Смалійчук: Е-пошта: anatoliy.smaliychuk@lnu.edu.ua; Веб-
сторінка: https://geography.lnu.edu.ua/employee/smalijchuk-anatolij-
dmytrovych 
тел.: +38 032 2394 744; вул. Дорошенка, 41, кім. 54 

Консультації з курсу 
відбуваються 

Очно: у день проведення занять за попередньою домовленістю. 
Дистанційно: на корпоративній платформі групи «Геоматика» MS 
Teams. Запис через електронну пошту. 

Веб-сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/heomatyka 
Інформація про курс «Геоматика» є нормативною дисципліною зі спеціальності «106 

Географія» для освітньої програми «Географія» першого рівня вищої 
освіти, яка викладається в IV семестрі в обсязі 4 кредити (ECTS). 

Анотація курсу Курс надає базові знання щодо збору, опрацювання та представлення 
цифрової геопросторової інформації – як природничої, так і суспільної. 
Курс ознайомлює із загальним змістом геоматики як науки і технології 
цифрових геоданих; дає явлення про типи геоданих та їхні джерела; 
навчає практичним навичкам менеджменту, створення та редагування, 
візуалізації, а також початкового аналізу геоданих. 

Мета та цілі курсу Мета курсу – надати розуміння технології геоматики, а також навчити 
основним навичкам, для застосування у подальшій навчальній роботі та 
професійній діяльності. Його завдання (цілі): 
1. Ознайомити із загальним змістом геоматики як науки і технології 
цифрових геоданих;  
2. Дати уявлення про типи геоданих та їхні джерела;  
3. Дати практичні навички менеджменту геоданих та їхньої візуалізації; 
4. Ознайомити з базовими аспектами геопросторового аналізу. 

Література для 
вивчення дисципліни 

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

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 

Андрейчук ЮМ, Ямелинець ТС (2015) ГІС в екологічних дослідженнях 
та природоохоронній справі. Прстір-М, Львів 

Самойленко ВМ (2010) Географічні інформаційні системи та 
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технології. Підручник. Ніка-Центр, Київ 
Ці джерела, а також матеріали лекцій та лабораторних занять, доступні 
у цифровому форматі для зареєстрованих користувачів групи 
«Геоматика» корпоративного сервісу MS Teams.  

Тривалість курсу Один семестр (IV), 120 год. 
Обсяг курсу Для денної форми навчання: 64 годин аудиторних занять. З них 16 

годин лекцій, 48 годин лабораторних робіт та 56 годин самостійної 
роботи. 
Для заочної форми навчання: 24 годин аудиторних занять. З них 16 
годин лекцій, 8 годин лабораторних робіт та 96 годин самостійної 
роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студенти будуть:  
- Знати: основні поняття геоматики; типи геоданих та способи 

їхнього отримання; можливості створення, редагування, аналізу 
та візуалізації геоданих засобами ГІС. 

- Вміти: виконувати базові операції для настільних ГІС: 
геоприв'язувати растрові зображення; векторизувати растрові 
геодані; робити запити до геоданих, здійснювати простий 
геопросторовий аналіз, виготовляти прості картографічні 
продукти. 

Отже, у результаті навчання студенти оволодіють: 1) деякими базовими 
поняттями та концепціями географії, пов’язаними з геоматикою (ПРН 2 
і 3); 2) знаннями щодо ГІС (ПРН 7); 3) навиками усного та письмового 
спілкування з елементами англійської термінології (ПРН 18). Крім того, 
для успішного проходження курсу їм доведеться дотримуватися норм 
академічної доброчесності (ПРН 17). 

Ключові слова Географічні інформаційні системи, геодані, менеджмент, аналіз, 
візуалізація 

Формат курсу Очний і заочний  
 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми Тиждень І 

Лекція 1. (2 год.). Вступ. Основний зміст геоматики. ГІС. Системи 
координат. Векторна та растрова моделі геоданих 

Лабораторна 1. (2 год.). Інсталювання ПЗ для ГІС 
Самостійна робота (3 год.) Закріплення лекційного матеріалу. 

Інсталяція ПЗ 
Тиждень ІІ 
Лабораторна 2. (2 год.). Ознайомлення з інтерфейсом ПЗ 
Лабораторна 3. (2 год.). Розроблення змісту індивідуальних навчальних 

проєктів 
Самостійна робота (4 год.) Закріплення ознайомлення з інтерфейсом 

Остаточне формулювання індивідуальних навчальних проєктів 
Тиждень ІІІ 
Лекція 2. (2 год.). Візуалізація геоданих у середовищі ГІС. Створення 

запитів. Імпорт векторних та растрових геоданих 
Лабораторна 4. (2 год.). Візуалізація геоданих. Створення запитів 
Самостійна робота (3 год.) Закріплення матеріалу лекції та 

лабораторної роботи 



 

Тиждень IV 
Лабораторна 5. (2 год.). Імпорт векторних та растрових геоданих 
Семінар 1. (2 год.). Інтерфейс та формати даних у ГІС 
Самостійна робота (4 год.) Закріплення матеріалу лабораторної. 

Підготовка до семінару 
Тиждень V 
Лекція 3. (2 год.). Перетворення координат. Геоприв’язування 

растрових зображень. Створення та редагування векторних геоданих 
Лабораторна 6. (2 год.). Перетворення координат 
Самостійна робота (3 год.) Закріплення матеріалу лекції та 

лабораторної роботи. 
Тиждень VI 
Лабораторна 7. (2 год.). Геоприв’язування растрових зображень 
Лабораторна 8. (2 год.). Створення та редагування векторних геоданих 
Самостійна робота (4 год.) Закріплення матеріалу лабораторних робіт. 
Тиждень VII 
Лекція 4. (2 год.). Створення картографічних продуктів 
Лабораторна 9. (2 год.). Побудова карт 
Самостійна робота (3 год.) Закріплення матеріалу лекції та 

лабораторної роботи. 
Тиждень VIII 
Лабораторна 10. (2 год.). Побудова карт (продовження) 
Семінар 2. (2 год.). Менеджмент геоданих 
Самостійна робота (4 год.) Закріплення матеріалу лабораторної. 

Підготовка до семінару. 
Тиждень IX 
Лекція 5. (2 год.). Алгебра карт. Локальні функції. Табулювання площ 
Лабораторна 11. (2 год.). Комбінування геоданих та числові алгебричні 

функції 
Самостійна робота (3 год.) Закріплення матеріалу лекції та 

лабораторної роботи. 
Тиждень X 
Лабораторна 12. (2 год.). Табулювання площ 
Семінар 3. (2 год.). Локальні функції алгебри карт 
Самостійна робота (4 год.) Закріплення матеріалу лабораторної. 

Підготовка до семінару. 
Тиждень XI 
Лекція 6. (2 год.). Зональні та фокальні функції алгебри карт 
Лабораторна 13. (2 год.). Зональна статистика 
Самостійна робота (3 год.) Закріплення матеріалу лекції та 

лабораторної роботи. 
Тиждень XII 
Лабораторна 14. (2 год.). Фокальна статистика 
Семінар 4. (2 год.). Зональні та фокальні функції ГІС 
Самостійна робота (4 год.) Закріплення матеріалу лабораторної. 

Підготовка до семінару. 
Тиждень XIII 
Лекція 7. (2 год.). Глобальні функції алгебри карт. Інтерполяція 
Лабораторна 15. (2 год.). Глобальна статистика 



 

Самостійна робота (3 год.) Закріплення матеріалу лекції та 
лабораторної роботи. 

Тиждень XIV 
Лабораторна 16. (2 год.). Інтерполяція 
Семінар 5. (2 год.). Глобальні функції алгебри карт. Інтерполяція 
Самостійна робота (4 год.) Закріплення матеріалу лабораторної. 

Підготовка до семінару. 
Тиждень XV 
Лекція 8. (2 год.). Геоінформаційний менеджмент 
Семінар 6. (2 год.). Геоінформаційний менеджмент 
Самостійна робота (3 год.) Закріплення матеріалу лекції. Підготовка до 

семінару. 
Тиждень XVI 
Лабораторні 17-18. (4 год.). Захист індивідуальних проєктів 
Самостійна робота (4 год.) Остаточне оформлення індивідуальних 

проєктів 
Підсумковий 

контроль, форма 
Іспит в кінці семестру у вигляді тесту 

Пререквізити Студенти повинні могти читати прості технічні англомовні тексти – для 
цього достатньо середнього рівня володіння англійською. Бажані, але 
не обов’язкові, базові знання з геодезії та картографії, а також з 
інформатики.  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Цей курс є проєктно-базованим – на початку семестру кожен студент 
отримує індивідуальне завдання (індивідуальну територію 
дослідження), на прикладі якого освоює підходи та технології 
геоінформатики на лабораторних заняттях та протягом самостійної 
підготовки. Лекції подаються у вигляді мультимедійних презентацій на 
початку тематичних блоків. На семінарах, які завершують тематичні 
блоки, обговорюються та підсумовуються концептуальні та технічні 
питання геоматики.  

Необхідне обладнання Студенти повинні мати комп’ютери з операційною системою MS 
Windows 10 та під’єднання до інтернету для самостійної роботи. 
Навчання орієнтоване на некомерційне ПЗ Q-GIS та комерційне ArcGIS 
(ЛНУ має безстрокову навчальну ліцензію від виробника). 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за таким співвідношенням:  
• лабораторні роботи – 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів: 50 
• семінари – 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів: 20 
• іспит – 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів: 30 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
Письмові роботи. Очікується, що студенти складуть коротку  
пояснювальну записку до індивідуального проєкту. Крім того, вони 
підготують мультимедійні презентації для виступу на семінарах.  
Академічна доброчесність. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі або мультимедійній презентації 



 

студента/ки є підставою для початку процедури його/її відрахування з 
ЛНУ.  
Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі 
лабораторні та семінарські зайняття курсу. Студенти зобов’язані 
дотримуватися строків, визначених для здачі лабораторних та 
семінарських робіт.  
Література. Навчальні матеріали, включно з ПЗ, цифровими даними, 
літературою, іншим матеріалом будуть надані студентам виключно в 
освітніх цілях без права передачі третім особам. Окрім наданих, 
студенти заохочуються до використання інших джерел. 
Політика оцінювання. Окрім балів, набраних за виконання  
лабораторних робіт, за виступи на семінарах та за екзамен, 
виставляються бали за присутність на лабораторних та семінарах, а 
також за короткі відповіді на запитання та коментарі під час занять. 
Оцінка знижується за невчасну подачу на перевірку виконаних 
лабораторних завдань. 

Питання до екзамену Екзамен проводять у вигляді письмового тесту. Необхідно вибрати з 
запропонованого переліку найповнішу відповідь на такі, або подібні, 
запитання: 
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 Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 


