
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 05-05-ВБ 1.1; 

2. Назва: ГІС в агроекології; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:3,0; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шульган Р.Б.,кандидат 

технічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• створювати цифрові карти, формувати бази даних з атрибутивною інформацією та 

публікувати їх в інтернеті; 

• формувати тематичні карти, 3D моделі та аналізувати геопросторові дані; 

• виконувати збір даних за допомогою мобільного телефону чи планшету; 

• використовувати геоінформаційні технології для вирішення задач в агроекології. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:інформатика; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):-; 
12. Зміст курсу: Загальні принципи організації і функціонування ГІС. Методи аналізу в ГІС. 

Застосування ГІС-технології для вирішення задач агроекології. Збір даних за допомогою мобільних 

додатків та публікація їх в інтернет. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Геоінформаційні технології в екології : Навчальний посібник / Пітак І.В., Негадайлов А.А.,  

Масікевич Ю.Г., Пляцук Л.Д., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф/.Чернівці:, 2012. 273с. 

2. Руководства пользователя ArcGIS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

3. Боровий В.О., Зарицький О.В. ГІС-технології в геодезії та землеустрої: монографія. Вид. 2-ге, 

доповнене. Київ: ТОВ «ВІСТКА», 2017. 252 с. 

4. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія / Зацерковний В. І., Бурачек В. Г., Железняк О. 

О., Терещенко А. О. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. 492 с. 

5. Основи ГІС-аналізу: навч. посібник / В. Д. Шипулін ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова.  Х. : ХНУМГ, 2014. 330 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год. лекцій, 18 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,  використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання індивідуальних завдань. 

 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент       А.Г. Ліщинський 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 05-05-ВБ 1.1; 

2. Title: GIS IN AGROECOLOGY; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 3,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shulgan R.B., PhD 

in Engineering, associate professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable: 

• create digital maps, create databases with attributive information and publish them on the Internet; 

• form thematic maps, 3D models and analyze geospatial data; 

• collect data using a mobile phone or tablet; 

• use geoinformation technologies to solve problems in agroecology. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: Computer Science; 

12.Course contents: General principles of organization and functioning of GIS. Methods of analysis in 

GIS. Application of GIS technology to solve problems of agroecology. Collect data using mobile 

applications and publish them on the Internet. 

13. Recommended educational editions:  
1.Heoinformatsiini tekhnolohii v ekolohii : Navchalnyi posibnyk / Pitak I.V., Nehadailov A.A.,  

Masikevych Yu.H., Pliatsuk L.D., Shaporev V.P., Moiseiev V.F/.Chernivtsi:, 2012. 273s. 

2. Rukovodstva polzovatelia ArcGIS [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: 

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

3. Borovyi V.O., Zarytskyi O.V. HIS-tekhnolohii v heodezii ta zemleustroi: monohrafiia. Vyd. 2-he, 

dopovnene. Kyiv: TOV «VISTKA», 2017. 252 s. 

4. Heoinformatsiini systemy i bazy danykh: monohrafiia / Zatserkovnyi V. I., Burachek V. H., Zhelezniak O. 

O., Tereshchenko A. O. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2014. 492 s. 

5. Osnovy HIS-analizu: navch. posibnyk / V. D. Shypulin ; Khark. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. 

Beketova.  Kh. : KhNUMH, 2014. 330 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 12 hours, practical classes – 18 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 3th semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, performing individual tasks. 

 

16. Language of teaching: ukrainian. 

 
Head of the Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor      A.G. Lishchynskyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


