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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Курс направлений на ознайомлення студентів з основними напрямами розвитку географічних інформаційних систем и технологій, які 
широко використовуються в сучасному світі. Предметом дисципліни є сучасні інформаційні системи та технології, що базуються на 
геоданих, а також методі та засоби їх реалізації та використання. 

Мета та цілі Мета полягає оволодінні засобами та методами сучасних інформаційних систем та технологій, що базуються на геоданих. 

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Результати навчання 
В результаті студенти повинні вміти аналізувати та розробляти геоінформаційні системи; розробляти додатки до існуючих 
геоінформаційних систем засобами візуального проектування на усіх етапах життєвого циклу. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., лабораторні роботи - 32 год., самостійна робота – 86 год. 

Пререквізити «Програмування», «Дискретна математика», «Організація баз даних і знань», «Основи Internet-технологій», «Комп’ютерна графіка» 



Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться 
усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною 
якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Загальне визначення геоінформаційних систем. Історія 
виникнення ГІС-технологій. Структура інформації у соціальній 
сфері. Визначення ГІС. Сфери їх використання. Загальна 
структура ГІС.Порівняння ГІС з CAD- та Mapping-системами. 

Лабораторна 
робота 1 

Структура ArcGIS. Інтерфейс 
ArcView. 
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Загальна структура ГІС. Порівняння ГІС 
з CAD- та Mapping-системами. 

Лекція 2 Організація інформації в ГІС. Типи вихідної картографічної 
інформації. Поняття електронної карти. Поняття і структура ГІС-
проекту. 

Лабораторна 
робота 2 

Створення ГІС-проекту в 
системі ArcView. 

Поняття і структура ГІС-проекту. 

Лекція 3 Структура електронних карт. Типи об’єктів електронної карти. 
Представлення картографічної інформації в ГІС. Векторна 
модель представлення картографічної інформації в ГІС. 
Растрова модель представлення картографічної інформації в 
ГІС. Матрична модель представлення картографічної 
інформації в ГІС. 

Лабораторна 
робота 3 

Редагування картографічної 
інформації в ArcView 

Представлення картографічної 
інформації в ГІС. 

Лекція 4 Представлення атрибутивної інформації в ГІС. Мови створення 
додатків. 

Лабораторна 
робота 4 

Структура зберігання 
атрибутивної інформації в 
ArcView 

Представлення картографічної 
інформації в ГІС. 

Лекція 5 Геоаналіз. Поняття просторового аналізу. Основні функції 
просторового аналізу. Утиліти роботи з базами даних у рамках 
ГІС. Геометричні та арифметичні утиліти. Мережний аналіз. 

Лабораторна 
робота 5 

Утиліти роботи з базами 
даних у ГІС 

Основні функції просторового аналізу. 
Утиліти роботи з базами даних у 
рамках ГІС. 

Лекція 6 Дистанційне зондування та системи супутникового 
позиціювання. Поняття дистанційного зондування. методи 
дистанційного зондування. Радіотехнічні методи 
дистанційного зондування. Приймання інформації зі 
супутників. 

Лабораторна 
робота 6 

Геометричні та арифметичні 
утиліти ГІС 

Геометричні та арифметичні утиліти. 
Мережний аналіз. 

Лекція 7 Супутники для дистанційного зондування. Аналіз супутникових 
зображень. Зв'язок інформації ДЗ з реальним світом. 
Глобальна система позиціювання. Класифікація GPS-приладів 
та їх характеристики. 

Лабораторна 
робота 7 

Налаштування ГІС-проекту Поняття дистанційного зондування. 
Глобальна система позиціювання. 

Лекція 8 Контрольна робота № 1. Основи ГІС-технологій. Лабораторна 
робота 8 

Інтеграція ГІС-проекту з 
іншими додатками. 

Класифікація GPS-приладів та їх 
характеристики 

Лекція 9 Організація зберігання просторових даних і виконання 
основних операцій у ГІС. Зберігання растрової інформації. 
Ієрархічні структури даних. Алгоритми на квадрадеревах. 

Лабораторна 
робота 9 

Ієрархічні структури даних. 
Алгоритми на квадрадеревах. 

Ієрархічні структури даних. Алгоритми 
на квадрадеревах. 



Просторові індекси. Алгоритм пошуку перетину ліній. Операції 
з полігонами. Оверлей полігонів. 

Лекція 10 Моделювання поверхонь. Растрові цифрові моделі 
місцевості.Поняття нерегулярної тріангуляційної мережі. 
Алгоритми вибору точок тріангуляції. 

Лабораторна 
робота 10 

Алгоритм пошуку перетину 
ліній. Операції з полігонами. 

Моделювання поверхонь. Растрові цифрові 
моделі місцевості. 

Лекція 11 Особливості проектування ГІС. Етапи розробки ГІС. 
Особливості проектування ГІС. Програмні засоби розробки ГІС. 

Лабораторна 
робота 11 

Оверлей полігонів Етапи розробки ГІС. Особливості 
проектування ГІС 

Лекція 12 Сучасні програмні засоби ГІС. Класифікація програмних пакетів 
ГІС.Аналіз існуючих програмних пакетів ГІС. 

Лабораторна 
робота 12 

Растрові цифрові моделі 
місцевості 

Використання технології клієнт-сервер 
в ГІС 

Лекція 13 Використання технології ГІС в Internet. Класифікація технологій 
ГІС в Internet. Організація зберігання розподілених даних. 
Принципова схема організації інтерактивного картографічного 
сервісу. 

Лабораторна 
робота 13 

Алгоритми вибору точок 
тріангуляції 

Використання технології ГІС в Internet. 
Класифікація технологій ГІС в Internet. 

Лекція 14 Функціональні вимоги до інтерактивного картографічного 
сервісу. Інтеграція інтерактивного картографічного сервісу до 
Internet-порталів. 

Лабораторна 
робота 14 

Використання технології 
клієнт-сервер в ГІС. 

Використання нейронних мереж в ГІС 

Лекція 15 ГІС як засіб підтримки прийняття рішень. Використання 
нейронних мереж в ГІС. Системи підтримки прийняття рішень. 
Атласні інформаційні системи для прийняття рішень. Галузеві 
геоінформаційні проекти. Регіональні геоінформаційні 

Лабораторна 
робота 15 

Побудова інтерактивного 
картографічного сервісу. 

Системи підтримки прийняття рішень. 
Галузеві геоінформаційні проекти. 
Регіональні геоінформаційні проекти. 

Лекція 16 Контрольна робота № 2. Проектування ГІС. Лабораторна 
робота 16 

Інтеграція інтерактивного 
картографічного сервісу до 
Internet-порталу 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  

    Завдання 16. Інтеграція 

інтерактивного 

картографічного сервісу 

до Internet-порталу. 
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1. Геоінформаційні системи і бази даних : В 2-х кн. / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. 
О. Терещенко. – Т. 1. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с. 
2. Геоінформаційні системи і бази даних : В 2-х кн. / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. 
О. Терещенко. – Т. 1. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 237 с. 
3. Грицюк П. М. Геоінформаційні системи і технології : навч. посіб. / П. М. Грицюк, Т. Ю. Бабич. – Рівне : 
НУВГП, 2014. – 239 с. 
4. Світличний О. О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / О. О. Світличний, С. В. Плотницький; 
за заг. ред. О. О. Світличного – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 294 с. 
5. Лабенко Д. П. Геоінформаційні системи [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Д. П. Лабенко , 
В. О. Тімонін . – Харків : ХНАДУ , 2012. – 260 с. 
6. Самойленко В. М. Географічні інформаційні системи та технології / В. М. Самойленко. – Київ: Ніка-
Центр, 2010. – 448 с. 
7. Шипулін В. Д. Основи ГІС-аналізу: Навчальний посібник / В. Д. Шипулін.–Харків: ХНАМГ, 2012. – 300 с. 
8. Шипулін В. Д. Планування і управління ГІС-проектами: навч. посібник / В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко 
– Харків: ХНАМГ, ХНУРЕ, 2009. – 158 с. 
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1. Чемерисина Е. Н. Геоинформационные системы и 
технологии: учебник для вузов / Е. Н. Чемерисина, А. А. 
Никитин. – М.: ВНИИгеосистем, 2011.– 384 с. 
2. Ловцов Д. А. Геоинформационные системы: учеб. 
пособие / Д. А. Ловцов, А. М. Черных. – М.: РАП, 2012. – 192 с. 
3. Бугаевский Л. М. Геоинформационные системы: учеб. 
пособие для вузов / Л. М. Бугаевский, В. Я. Цветков. – М.: ГИС-
Ассоциация, 2000. – 222с. 
4. Цветков В. Я. Геоинформационные системы и 
технологии / В. Я. Цветков. – М.: Финансы и статистика, 1998. 
– 288 с. 
5. Основы геоинформатики: В 2-х кн.: учеб. пособие для 
студ. вузов / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др.; 
под ред. В. С. Тикунова. – М.: Издательский центр "Академия", 
2004. 

 Ланцюги Маркова з неперервним часом. 



ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Загальне визначення геоінформаційних систем. Історія виникнення ГІС-технологій. Структура інформації у соціальній сфері. Визначення ГІС. Сфери їх використання. Загальна структура ГІС. 
Порівняння ГІС з CAD- та Mapping-системами. Організація інформації в ГІС. Типи вихідної картографічної інформації. Поняття електронної карти. Поняття і структура ГІС-проекту. Структура 
електронних карт. Типи об’єктів електронної карти. Представлення картографічної інформації в ГІС. Векторна модель представлення картографічної інформації в ГІС. Растрова модель 
представлення картографічної інформації в ГІС. Матрична модель представлення картографічної інформації в ГІС. Представлення атрибутивної інформації в ГІС. Мови створення додатків. 
Геоаналіз. Поняття просторового аналізу. Основні функції просторового аналізу. Утиліти роботи з базами даних у рамках ГІС. Геометричні та арифметичні утиліти. Мережний аналіз. 
Дистанційне зондування та системи супутникового позиціювання. Поняття дистанційного зондування. методи дистанційного зондування. Радіотехнічні методи дистанційного зондування. 
Приймання інформації зі супутників. Супутники для дистанційного зондування. Аналіз супутникових зображень. Зв'язок інформації ДЗ з реальним світом. Глобальна система позиціювання. 
Класифікація GPS-приладів та їх характеристики. Організація зберігання просторових даних і виконання основних операцій у ГІС. Зберігання растрової інформації. Ієрархічні структури даних. 
Алгоритми на квадрадеревах. Просторові індекси. Алгоритм пошуку перетину ліній. Операції з полігонами. Оверлей полігонів. Моделювання поверхонь. Растрові цифрові моделі 
місцевості. Поняття нерегулярної тріангуляційної мережі. Алгоритми вибору точок тріангуляції. Особливості проектування ГІС. Етапи розробки ГІС. Особливості проектування ГІС. Програмні 
засоби розробки ГІС. Сучасні програмні засоби ГІС. Класифікація програмних пакетів ГІС. Аналіз існуючих програмних пакетів ГІС. Використання технології ГІС в Internet. Класифікація 
технологій ГІС в Internet. Організація зберігання розподілених даних. Принципова схема організації інтерактивного картографічного сервісу. Функціональні вимоги до інтерактивного 
картографічного сервісу. Інтеграція інтерактивного картографічного сервісу до Internet-порталів. ГІС як засіб підтримки прийняття рішень. Використання нейронних мереж в ГІС. Системи 
підтримки прийняття рішень. Атласні інформаційні системи для прийняття рішень. Галузеві геоінформаційні проекти. Регіональні геоінформаційні проекти. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Комп’ютер 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Підсумкова рейтингова оцінка розраховується як сума оцінок за 
різні види занять та контрольні заходи і виконання розрахункового 
завдання (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що 
дозволяє студенту складати іспит – 35 балів):  
1) поточна робота студента (40 балів):  
а) присутність та активність на лекціях (всього 16 лекцій) – 8 балів;  
б) виконання та здача (захист) звітів з лабораторних робіт (всього 
16 робіт) – 32 бали; 
2) контрольні роботи у формі контрольного завдання і тестування 
(максимум 20 балів):  
а) виконання контрольної роботи № 1 – 10 балів;  
б) виконання контрольної роботи № 2 – 10 балів.  
3) виконання розрахункового завдання (максимум 40 балів, 
мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів). 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідувача кафедри. 

Силлабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


