
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства та 

природокористування 
Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою 

Кафедра геодезії та картографії 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з науково-педагогічної,  
методичної та виховної роботи 
______________ О.А. Лагоднюк  
“___”_______________2019 р. 

05-04-253 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Program of the Discipline  
АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ В ГІС  
ANALYSIS AND MODELING IN GIS  

(назва навчальної дисципліни)  
(name of the discipline) 

 
 

спеціальність 
specialty 

193 "Геодезія та землеустрій" 
193 "Geodesy and land management" 

 (шифр і назва спеціальності) 
(code and name of the specialty) 

спеціалізація 
specialization 

Геодезія 
Землеустрій та кадастр 
Геоінформаційні системи і технології 
Geodesy 
Land management and cadastre 
Geographic information systems and technologies 

 (назва спеціалізації) 
(name of the specialization) 

 
Рівне – 2019 

       

      



2 

Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і моделювання в 
ГІС» для студентів  за спеціальністю 193 „Геодезія та 
землеустрій”. – Рівне: НУВГП, 2019. – 13 с. 
 

 

Розробники: Янчук Олександр Євгенович, доцент кафедри геодезії 
та картографії. 
 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри геодезії та 
картографії 

Протокол від  “___”   ______________   2019 року   № __   

 
Завідувач кафедри геодезії та картографії 

______________ (Р.М. Янчук) 

 

 
Схвалено науково-методичною комісією НУВГП за спеціальністю 
193 «Геодезія та землеустрій». 

Протокол від  “___”   ______________   2019 року   № __   
 

 

Голова науково-методичної комісії  
_____________ (В.С. Мошинський) 

 

 

© Янчук О.Є., 2019 
© НУВГП, 2019 

       

      



3 

ВСТУП 
Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і 

моделювання в ГІС» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра спеціальності 193 Геодезія та 
землеустрій. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 
теоретичних знань та практичних навичок аналізу й моделювання 
даних з використанням геоінформаційних технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Аналіз і 
моделювання в ГІС» є складовою частиною циклу навчальних 
дисциплін за професійним спрямуванням за напрямом «Геодезія, 
картографія та землеустрій». Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних і ґрунтовних знань із раніше вивчених та суміжних 
курсів – «Геодезія», «Інформатика», «ГІС і бази даних», 
«Проектування та управління базами геопросторових даних».  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України.  

Анотація 
Завдяки потужним можливостям з аналізу даних 

геоінформаційні системи все ширше використовуються у багатьох 
галузях. Використовуючи просторове представлення інформації 
можна виявляти залежності недоступні для спостереження у 
текстовій чи табличній формі. Дисципліна передбачає формування 
у студентів навичок аналізу даних з використанням 
геоінформаційних технологій. 

Ключові слова: ArcGIS; QGIS; геопросторові дані; 
топологія; інтерполяція; візуалізація;  просторовий аналіз; 
геостатистичний аналіз. 

Аbstract 
With powerful data analysis capabilities, geoinformation systems 

are increasingly used in many industries. Using a spatial representation 
of information, you can identify dependencies that are not readily 
available in text or spreadsheet form. The discipline involves the 
formation of data analysis skills using geoinformation technologies. 

Key words: ArcGIS; QGIS; geospatial data; topology, 
interpolation, visualization, spatial analysis, geostatistical 
analysis.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
«Аналіз і моделювання в ГІС» 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Кількість 
кредитів ЕСТS -
3,5 
 

Галузь знань  
19 Архітектура та 

будівництво Вибіркова Спеціальність 
193 Геодезія та 

землеустрій 
Модулів-2 

Спеціалізація  
 

Геодезія, 
Землеустрій та 

кадастр, 
Геоінформаційні 

системи і технології 
 

Рік підготовки Змістових 
модулів -2 4-й 5-й 

Семестр 
8-й 10-й 

Лекції 
18 год 2 год 

Лабораторні 
Загальна 
кількість годин-
105 

18 год 10 год 
Самостійна робота 

69 год 93 год 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних-4 
самостійної 
роботи студента - 
6 

Рівень вищої світи: 
бакалавр 

Форма контролю:  
іспит іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості годин  аудиторних занять до суми 
індивідуальної і самостійної роботи становлять: денна форма – 34%, 
заочна – 11%. 
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2. Мета навчальної дисципліни 
Геоінформаційні системи – це потужний інструмент для 

опрацювання та аналізу даних. Завдяки швидкодії та просторовому 
представленню інформації вони дозволяють виявляти й 
простежувати закономірності між величезними масивами даних. 
Таким чином отримати навики аналізу даних з використанням 
геоінформаційних систем – актуальна вимога сьогодення. 

Метою викладання предмету «Аналіз і моделювання в ГІС»  
є підготовка майбутніх фахівців у сфері використання сучасних 
геоінформаційних технологій для аналізу масивів інформації та 
моделювання просторових процесів. 

Завданням навчальної дисципліни є формування 
теоретичних знань та практичних навичок аналізу й моделювання 
даних з використанням геоінформаційних технологій. 

В результаті вивчення курсу студент повинен: 
знати: 
 знати основні методи аналізу в ГІС; 
 аналітичні можливості сучасних ГІС; 
 формати даних; 
 стандарти в національній інфраструктурі геопросторових 
даних; 
 основні алгоритми мережевого аналізу; 
 основні топологічні правила;  
вміти:  
 підбирати найкращі методики аналізу даних; 
 конвертувати дані між різними форматами та різними 
проекціями (системами координат); 
 моделювати розвиток того чи іншого явища; 
 робити висновки за результатами проведеного аналізу. 
 створювати алгоритми для автоматичного послідовного 
виконання сукупності операцій у ModelBuilder та Graphical 
Modeler; 
 вирішувати задачі мережевого аналізу (логістика); 
 шукати топологічні помилки та виправляти їх. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ТЕМА 1. Картометричні операції. Операції вибору 

 Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. 
Картометричні операції у програмних продуктах ArcGIS, QGIS, 
MapInfo. Операції вибору. Запити за місцем розташування. Запити 
за атрибутами  

ТЕМА 2. Візуалізація даних 

Візуалізація інформації в ГІС. Генералізація. Картографічні 
проекції. Налаштування систем координат у програмних продуктах 
ArcGIS, QGIS, MapInfo. EPSG. Тематичне картографування. 
Методи побудови тематичних карт. Види тематичних карт. 

ТЕМА 3. Формати файлів. Конвертація 

Формати файлів. SHP, GML, KML, GeoJSON, TopoJSON, CSV, 
SVG. Конвертація даних. Імпорт та експорт даних у програмних 
продуктах ArcGIS, QGIS, MapInfo, FME Desktop. Open Street Map 
(OSM). 

ТЕМА 4. Стандарти на геопросторову інформацію 

Національна інфраструктура геопросторових даних. Базовий 
набір геопросторових даних. Стандарти в інфраструктурі 
геопросторових даних. Метадані. Основні елементи метаданих. 

 
МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
ЗАСОБИ АНАЛІЗУ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

ТЕМА 5. Просторовий аналіз 

Цифрові моделі рельєфу. Картографічні задачі вирішувані за 
ЦМР. Поняття просторового аналізу. Геокодування. ModelBuilder. 
Graphical Modeler. 
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ТЕМА 6. Топологія в ГІС 

Топологія: основні поняття. Основні топологічні концепції 
зв’язків просторових даних. Основні топологічні правила та 
помилки. 

ТЕМА 7. Мережевий аналіз 

Географічні мережі. Геометричні мережі. Основні вирішувані 
задачі. Алгоритм Дейкстри. Визначення доступності фіксованого 
вузла. Пошук найкоротших маршрутів. Модифікація мережі і 
сценарний аналіз. Визначення "хінтерланда" елементів мережі. 

ТЕМА 8. Геостатистичний аналіз 
Основні поняття геостатистичного моделювання. Інтерполяція. 

Детерміновані методи інтерполяції. Геостатистичні методи 
інтерполяції. 

 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

всьо-
го 

у тому числі всьо-
го 

у тому числі 
л лаб с.р. л лаб с.р. 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. 

Загальна характеристика функціональності геоінформаційних 
систем  

ТЕМА 1. 
Картометричні 
операції. Операції 
вибору 

14 2 4 8 15 - 2 10 

ТЕМА 2. 
Візуалізація даних 12 2 2 8 12 - 2 10 

ТЕМА 3. Формати 
файлів. Конвертація 12 2 2 8 18 - - 10 

ТЕМА 4. Стандарти 
на геопросторову 
інформацію 

10 2 - 8 14 - - 10 
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Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

всьо-
го 

у тому числі всьо-
го 

у тому числі 
л лаб с.р. л лаб с.р. 

Всього годин за 
1 змістовим 
модулем 

48 8 8 32 71 - 4 40 

Модуль 2 
Змістовий модуль 2. 

Засоби аналізу в геоінформаційних системах 
ТЕМА 5. 
Просторовий аналіз 21 4 4 13 14 2 2 23 

ТЕМА 6. Топологія 
в ГІС 12 2 2 8 19 - 2 10 

ТЕМА 7. 
Мережевий аналіз 12 2 2 8 16 - 2 10 

ТЕМА 8. 
Геостатистичний 
аналіз 

12 2 2 8 16 - - 10 

Всього годин за 
2 змістовим 
модулем 

57 10 10 37 79 2 6 53 

Разом 105 18 18 69 105 2 10 93 
 
 
 

5. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 
1 Відображення картографічних даних у 

різних проекціях (ArcGIS, QGIS) 
2 1 

2 Робота з картою. Проведення 
вимірювань. SQL-запити. (ArcGIS, 
QGIS) 

2 1 
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3 Дослідження методів групування даних 
(тематичні карти) (ArcGIS, QGIS) 

2 2 

4 Конвертація даних між програмними 
засобами ГІС (MapInfo, ArcGis, Digital, 
QGIS) 

2 - 

5 Оверлейний аналіз (ArcGIS) 2 1 

6 Оверлейний аналіз (QGIS) 2 1 

7 Робота з топологією об’єктів у ArcGIS 2 2 

8 Знаходження оптимального маршруту з 
вибором транспорту 

2 2 

9 Публікація інтерактивних карт з 
ArcGIS (Mappetizer) та QGIS 
(Qgis2web) 

2 - 

Разом 18 10 
 
 
 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 
- Підготовка до аудиторних занять – 18 год. 
- Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 
- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 33 год. 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  
форми навчання: 

- Підготовка до аудиторних занять – 6 год. 
- Підготовка до контрольних заходів – 36 год. 
- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 51 год. 
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Таблиця 6.1 – Завдання для самостійної роботи 

№  
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1 
Картометричні операції. Операції 
вибору 4 7 

2 Візуалізація даних 4 6 
3 Формати файлів. Конвертація 4 6 

4 
Стандарти на геопросторову 
інформацію 4 6 

5 Просторовий аналіз 5 8 
6 Топологія в ГІС 4 6 
7 Мережевий аналіз 4 6 
8 Геостатистичний аналіз 4 6 

Разом 33 51 
 
 
 
7. Методи навчання 

Лекції читаються із застосуванням мультимедійних 
презентацій та демонстрації технічних засобів і приладів. 

На лабораторних заняттях розв’язуються завдання, 
наближені до реальних виробничих задач. При розв’язанні всіх 
практичних задач використовуються спеціалізовані програмно-
технічні засоби. Самостійна підготовка студентів під час вивчення 
дисципліни передбачає виконання зазначених вище завдань 
самостійної роботи методом опрацювання основної та допоміжної 
навчальної і навчально-методичної літератури та періодичних 
видань. 

Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни 
студентам надаються індивідуальні консультації, проводяться 
пояснення окремих питань, бесіди, дискусії. 

 
 

       

      



11 

8. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться за допомогою оцінки  правильності та якості 
виконання поставлених завдань  та усного захисту тем змістових 
модулів. 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки 
звітів з самостійної роботи та захисту розглянутих в них питань.  

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у 
письмовій формі у вигляді тестової програми. Контрольні завдання 
включають теоретичну частину (тестові завдання) і практичну 
частину (виконання завдань в спеціалізованому програмному 
середовищі). 

Оцінювання знань студентів виконується за стобальною 
шкалою на основі поточного та підсумкового контролю. Усі форми 
контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

 
 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти за результатами 
поточного контролю 

Поточне тестування та самостійна робота 
П

ід
су

мк
ов

ий
 

те
ст

 (е
кз

ам
ен

) 

С
ум

а 
Модуль 1. Змістовий 

модуль 1 
Модуль 2. Змістовий 

модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
10 7 7 3 12 7 7 7 40 100 

Т1, Т2, …, Т8 – теми. 
 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 82-89 добре  
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74-81 зараховано 
64-73 задовільно  60-63 

35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
 
 
 
10. Методичне забезпечення дисципліни  

Методичне забезпечення дисципліни «Аналіз і моделювання 
в ГІС» включає: 
1. Конспект лекцій з дисципліни. 
2. Комплект мультимедійних презентацій. 
3. Вихідні дані в цифровому вигляді для лабораторних робіт. 
4. Пакети тестових завдань для підсумкового контролю. 
5. Методичні вказівки: 

05-04-67 Методичні вказівки для самостійної роботи з 
дисципліни „Аналіз і моделювання в ГІС” студентами 
спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми 
навчання / А.М. Кундрат. – Рівне: НУВГП, 2017. – 19 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/5633/ 

 
 

11. Рекомендована література 
11.1. Базова література 

1. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. 
Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – 
Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.  
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2. Геоінформаційні  системи  в  науках  про  Землю  :  монографія  / 
В. І. Зацерковний,  І.  В. Тішаєв,  І.  В. Віршило,  В.  К. Демидов.  –  
Ніжин  :  НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с. 
3. Методи  геоекологічних  досліджень:  методичні  рекомендації  
до  проведення  лекційних  і  практичних  занять:  Навчальне  
видання  / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2013. – 28 с.  
4. Основи ГІС-аналізу: навч. посібник / В. Д. Шипулін ; Харк. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 330 с. 
5. Геоинформационные методы анализа и прогнозирования погоды: 
учеб.-метод. пособие / Д.М. Курлович. – Минск: БГУ, 2013. – 191 с. 
 
 

11.2. Допоміжна література 
1. Аналіз даних : навч. посіб. / П. М. Грицюк, О. П. Отсапчук. – 
Рівне : НУВГП, 2008. – 218 с.  [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/14267/ 
 
 
12. Інформаційні ресурси 
1. QGIS - провідна вільна настільна ГІС [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.qgis.org/uk/site/about/index.html 
2. YouTube-канал Геодезія та геоінформатика [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:https://www.youtube.com/channel/ 
UCVAjmylGnCxy-3FJZrbgGnw/videos?view_as=subscriber 

       

      


