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       ©  НУВГП, 2017 

ВСТУП 

 

Анотація 

 
Дисципліна «Програмно-технічний інструментарій ГІС» 

надає теоретичні знання і практичні навички з використання 
програмно-технічного інструментарію ГІС. Ознайомлює з його 
характеристиками, особливостями та можливостями для  
вирішення завдань професійної діяльності. Студенти вивчають 
пристрої збору, введення, візуалізації та подання геоінформації, 
категорії  програмних засобів ГІС від збору інформації, побудови 
картографічних матеріалів до створення повнофункціональних ГІС, 
здатних вирішувати найрізноманітніші виробничі завдання.    

 
Ключові слова: програмно-технічний інструментарій ГІС, 

геоінформаційні системи, програмне забезпечення, просторова та 
атрибутивна інформація, просторовий аналіз. 

 
 

 

Аbstract 

 

Discipline "Software and technical tools GIS" provides theoretical 
knowledge and practical skills with use of software and technical tools 
GIS. Introduces with its characteristics, features and capabilities for 
solving the tasks of professional activity. Students study devices for 
collecting, inputting, visualizing and presenting geoinformation,  
category of software GIS from the collection of information, 
construction cartographic materials to create a full-featured GIS, which 
can solve a variety of production tasks. 

 
 
Key words: software and technical tools GIS, geoinformation, 

software, spatial and attributive information, spatial analysis. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Примітка.     Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить (%):    
для денної форми навчання – 36% до 64%. 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
напрям підготовки, 

освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів - 3 

Галузь знань  
0801 «Геодезія та 

землеустрій» 

Вибіркова 
Напрям підготовки 

6.080101 

«Геодезія, 

картографія та 

землеустрій» 
Модулів – 1 

Спеціалізація 
Геоінформаційні 

системи 

Рік підготовки 
Змістових 
модулів – 2 

3-й - 

Індивідуальне  
науково- 
дослідне завдання 
– не заплановане 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90  

6-й - 
Лекції 

16 - 
Тижневих годин 
для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної 
роботи 
студента – 5 

Рівень вищої світи 
 

бакалавр 

Лабораторні 
16 - 

Самостійна робота 
58 - 

Індивідуальні завдання: 
- 

Форма контролю: 
залік - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програмно технічний інструментарій  ГІС представляє собою  
сучасний потужний засіб, що дозволяє істотно підвищити 
інформаційний потенціал   природничих,  соціально-економічних 
та інженерних наук. Є однією з важливих складових в алгоритмі 
розв’язку будь-яких задач сьогодення, що стоять перед людством.  

Метою навчальної дисципліни є сформування знання і вміння в 
області основ теорії і практики програмного-технічного 
забезпечення географічних інформаційних систем. 

Завданням дисципліни є ознайомити студентів з сучасним 
програмно-технічним інструментарієм, його характеристиками, 
особливостями та можливостями для  вирішення завдань 
професійної діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 

- класифікацію сучасних програмних та технічних засобів 
ГІС; 

- можливості та особливості інструментарію ГІС; 
- практичне застосування ГІС -пакетів для вирішення 

завдань професійної діяльності; 
- ринок програмних ГІС продуктів. 

вміти: 
- давати характеристику сучасним програмним та технічним 
засобам ГІС; 
- рекомендувати  програмно-технічні засоби ГІС для потреб 
конкретного виробництва. 
- збирати первинну інформацію для ГІС; 
- обробляти, візуалізувати просторову інформацію в QGIS, в 
одній із найбільш функціональних і зручних настільних 
геоінформаційних систем, що динамічно розвиваються;  
- виконувати аналіз і моделювання даних; 
- застосовувати ГІС у практичній діяльності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Характеристика програмно-технічного інструментарію ГІС 

 
Тема 1. Апаратно - технічні та програмні засоби ГІС.  
Пристрої збору, введення, візуалізації та подання 

геоінформації. Тенденції розвитку апаратного забезпечення. 
Класифікація програмного забезпечення ГІС, його можливості та 
призначення. 

Тема 2. Моделі даних, стандарти та формати ГІС. 
Моделювання об’єктів в ГІС. Основні типи інформації в 

моделях даних ГІС. Стандарти та формати даних ГІС. 
Тема 3. Основні етапи  і засоби розробки програмного 

забезпечення ГІС. 
Етапи розробки програмного забезпечення для ГІС. 

Інструментальні засоби для розробки програмного забезпечення. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Програмні засоби GIS для роботи з просторовими даними 

 

Тема 4. Універсальні ГІС пакети. 
Програмне забезпечення компанії ESRI. Спеціалізовані 

системи MapInfo, QGis, Панорама. 
Тема 5. Векторизатори растрових зображень. 
Пакети Easy Trace, MapEdit, Digitals. 
Тема 6. Пакети обробки геодезичних даних та інженерного 

проектування. 
Продукти фірми Autodesk. програмні пакети CREDO, 

вітчизняні програмні продукти GEO +CAD і GeoniCS. 
Тема 7. Програмні засоби обробки даних дистанційного 

зондування: 
ERDAS Imagine, ER Mapper, IDRISI, серія продуктів Intergraph. 
Тема 8. Пакети просторового аналізу і моделювання. 
Програмні макети геостатистичмого аналізу і моделювання: 

Surfer, МАР. 
. 
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4. Структура навчальної дисципліни. 
 

Назви 
змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

л. л.р. інд. с.р. л. л.р. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1 

Характеристика програмно-технічного інструментарію ГІС 
Тема 1. 
Апаратно - 
технічні та 
програмні засоби 
ГІС 

12 2 2  8    

 

 

Тема 2. Моделі 
даних, стандарти 
та формати ГІС. 

12 2 2  8    
 

 

Тема 3. Основні 
етапи  і засоби 
розробки 
програмного 
забезпечення 
ГІС 

10 2   8    

 

 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

34 6 4  24    

 

 

Змістовий модуль 2  

Програмні засоби GIS для роботи з просторовими даними 
Тема 4 
Універсальні ГІС 
пакети. 

12 2 2  8      

Тема 5. 
Векторизатори 
растрових 
зображень. 

12 2 4  6      

Тема 6. Пакети 
обробки 
геодезичних 

10 2 2  6      
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даних та 
інженерного 
проектування. 
Тема 7. 
Програмні 
засоби обробки 
даних 
дистанційного 
зондування. 

10 2 2  6      

Тема 8. ГІС 
пакети 
просторового 
аналізу і 
моделювання 

12 2 2  8      

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

56 10 12  34      

Усього годин 90 16 16  58      

 

5. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1 
Призначення та можливості 
програмно-технічного інструментарію 
ГІС 

2 - 

2 
Знайомство з програмним засобом 
QGIS. Загальні відомості. 

2 - 

3 
Системи координат та картографічні 
проекції. Координатна прив'язка карти 
в QGIS. 

2 - 

4 
Створення векторних шарів. 
Векторизація шарів в QGIS. 

4 - 

5 Побудова тематичних карт. 2 - 

6 Розв’язок просторових задач в QGIS. 2 - 

7 
Оформлення та підготовка карт до 
друку. 

2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 Разом 16 - 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 16 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 
викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 24 год. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 Таблиця 6.1 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 

1 
Тенденції розвитку програмного ГІС-
забезпечення 

4 - 

2 
Програмні і технічні засоби 
візуалізації картографічної 
інформації 

4 - 

3 
Аналітичні можливості сучасних 
інструментальних засобів ГІС 

4 - 

4 
Застосування концепції ”Відкритих 
систем”  в ГІС 

4 - 

5 
Вітчизняне програмне забезпечення 
ГІС 

4 - 

6 
Програмно-технічний 
інструментарій для вирішення задач 
сфери землеустрою 

4 - 

 Всього 24 - 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання не заплановане. 
 

8. Методи навчання 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів 
навчання і супроводжуються демонстрацією схем, відомостей і 
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таблиць. На лабораторних заняттях студенти працюють з 
ліцензованими програмними продуктами, які використовуються на 
виробництві та різноманітними картографічними матеріалами. 
Авторські оригінали створюються за дійсними вихідними даними, 
а цифрові карти – на основі реального картографічного матеріалу. 

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

 
9. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводяться за допомогою оцінки  правильності та якості 
виконання поставлених завдань  та захисту тем змістових модулів. 

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

Підсумковий контроль знань відбувається 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. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 12 12 16 12 12 12 14 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Для іспиту 
(курсової роботи) 

Для заліку 

90-100 відмінно  
зараховано 82-89 добре 

74-81 добре 
64-73 задовільно зараховано 
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60-63 задовільно 

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 

 
11. Методичне забезпечення 

 

1. Інтерактивний комплекс навчально - методичного 
забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

2. Мультимедійне забезпечення у вигляді презентацій. 
3. Роздатковий матеріал для практичних робіт. 
4. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії 

/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods 
 

12. Рекомендована література 

Базова література 

1. Де Мерс М. Географические информационные системы. 
Основы. М.:Дата+. 1999. – 501 с. 

2. Бусыгин Б.С., Гаркуша И.Н., Серединин Е.С., Гаевенко 
А.Ю. Инструментарий геонформационных систем (справочное 
пособие). – Киев, ИРГ «ВБ». – 2000. – 172с. 

3. Основи геоінформатики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький; ред.: – Суми : ВТД 
"Унів. кн.", 2006. – 295 c. 

4. Павленко Л. А. Геоінформаційні системи: навчальний 
посібник / Л. А. Павленко. – Х. Вид. ХНЕУ, 2013. – 260 с. 

 
Допоміжна література 

1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и 
технологии. – М.: Агропромиздат. 1994. – 200 с. 

2. Методичні вказівки до виконання розрахунково - 
графічної роботи «Призначення та можливості інструментальних 
засобів ГІС» з навчальної дисципліни “Інструментальні засоби 
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ГІС” студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, 
картографія та землеустрій” професійного спрямування 
«Геоінформаційні системи і технології» денної форми навчання / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3823/ 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на 
тему «Рішення просторових задач» з навчальної дисципліни 
“Інструментальні засоби ГІС” студентами напряму підготовки 
6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного 
спрямування «Геоінформаційні системи і технології» денної форми 
навчання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3820/ 

 

Електронний репозиторій НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/ 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/ 
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/ 
3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 
режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.libr.rv.ua/ 
6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/  
7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
8. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру – http://dgm.gki.com.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


