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ВСТУП 
 

Анотація 
 

Дисципліна «ГІС агроландшафтів» надає теоретичні знання 

і практичні навички з використання ГІС для вирішення задач та 

прийняття рішень в агрономічній сфері на основі досліджень та 

аналізу стану агроландшафтів. За допомогою ГІС здійснюють 

агроекологічний моніторинг ландшафтів, виконують ландшафтно -

екологічне зонування територій, використовують ГІС для 

прийняття рішень з використання та охорони ландшафтів, будують 

ландшафтні карти та ін. 

 

Ключові слова: геоінформаційні системи, агроландшафти, 

програмне забезпечення, ГІС аналіз, просторовий аналіз, 

агроекологічний моніторинг, бази даних, просторова та 

атрибутивна інформація. 

 

Аbstract 
 

The discipline "GIS of agrolandscapes" provides theoretical 

knowledge and practical skills in using GIS to solve problems and make 

decisions in the agronomic sphere based on research and analysis of the 

state of the agro-landscapes. With the help of GIS, they carry out 

agroecological monitoring of landscapes, perform landscape and 

ecological zoning of the territories, use GIS to make decisions on the 

use and protection of landscapes, and construct landscape maps, etc. 

 

Key words: geoinformation, agrolanscapes, software, GIS 

analysis, spatial analysis. аgroecological monitoring, database, spatial 

and attributive information. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Примітка.     Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить (%):    

для денної форми навчання – 33% до 67%; 

                       для заочної форми навчання – 11% до 89%. 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів - 3 

Галузь знань 

20 «Аграрні 
науки та 

продовольство» 
Нормативна 

Спеціальність 

201  «Агрономія» 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

- 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 2 
6-й 6-й 

Індивідуальне  

науково- 

дослідне завдання 

– не заплановане 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

11-й 13-й 

Лекції 

16 2 

Тижневих годин 

для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи 

студента – 3.5 

Рівень вищої світи 

 

магістр 

Практичні 

14 8 

Самостійна робота 

60 80 

Індивідуальні завдання: 

- 

Форма контролю: 

залік залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «ГІС агроландшафтів» – набуття 

студентами спеціальності 201 «Агрономія» теоретичних знань і 

практичних навичок з використання географічних інформаційних 

систем (ГІС) для розв’язку фахових задач. 

 

Завдання вивчення дисципліни. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: 
• теоретичні основи ГІС; 

• можливості практичного застосування ГІС для вирішення 

завдань професійної діяльності; 

• програмні та інструментальні засоби ГІС; 

• теоретичні основи проектування баз даних; 

• теоретичні основи просторового аналізу в ГІС. 

вміти: 
• здійснювати збір географічної та атрибутивної інформації; 

• формувати бази даних ГІС; 

• створювати цифрові ландшафтні карти; 

• використовувати ГІС для агроекологічного моніторингу 

ландшафтів; 

• застосовувати ГІС з метою ландшафтно-екологічного 

зонування території; 

• використовувати ГІС для прийняття рішень з використання 

та охорони агроландшафтів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Географічні інформаційні системи: структура, функції, 

особливості використання 
 

Тема 1. Географічні інформаційні системи та їх використання 

в агропромисловому комплексі. 

Сучасні підходи до моделювання навколишнього середовища. 

ГІС – система, що забезпечує можливість використання, 
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збереження, редагування, аналізу та відображення географічних 

даних. Основні складові та функції ГІС. Галузі застосування ГІС. 

Тема 2. Сучасне програмне та апаратне забезпечення ГІС. 

Програмно-технічний інструментарій ГІС. Сімейство 

програмних продуктів ArcGIS. Загальне призначення та 

можливості. Архітектура ArcGIS. 

Тема 3. Просторова та атрибутивна інформація в ГІС. 

Джерела збору просторової та атрибутивної інформації. 

Встановлення зв’язку між просторовими та атрибутивними базами 

даних. Типи і характеристики атрибутів. Механізм збереження 

атрибутивних даних – бази геоданих. Моделі даних. 

Тема 4. Введення та засоби обробки просторової та 

атрибутивної інформації в ГІС. 

Сутність введення картографічних даних в геоінформаційну 

систему. Основні способи введення даних в ГІС.  

Тема 5. Векторні і растрові моделі даних. 

Векторні моделі даних. Векторна топологія. Растрові моделі. 

Порівняння растрових і векторних моделей. Карта як модель 

відображення реального світу і взаємозв’язків між об’єктами. 

Поняття про географічні координати та картографічні проекції, їх 

використання в ГІС. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Аналітичні можливості ГІС 

 
Тема 6. Просторовий аналіз агроландшафтів. 
Сутність просторового аналізу. Основні типи просторового 

аналізу. Аналіз геометрії об’єктів та їх місцеположення. 

Дистанційний аналіз. Класифікація. Пошук та вибірка. 

 

Тема 7. Геостатистисне моделювання. 

Цифрові моделі поверхонь, їх побудова та аналіз. Статистичні 

поверхні та їх аналіз. Просторова інтерполяція.  
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4. Структура навчальної дисципліни. 
 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л. п. інд. с.р. л. п. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  
Географічні інформаційні системи: структура, функції, особливості 

використання 

Тема 1. 

Географічні 

інформаційні 

системи та їх 

використання в 

агропромислово

му комплексі 

8 2   6 10.5 0.5  

 

10 

Тема 2. Сучасне 

програмне та 

апаратне 

забезпечення 

ГІС. 

12 2 2  8 9  1 

 

8 

Тема 3. 

Просторова та 

атрибутивна 

інформація в 

ГІС. 

12 2 2  8 8   

 

8 

Тема 4. 

Введення та 

засоби обробки 

просторової та 

атрибутивної 

інформації в ГІС. 

16 2 4  10 14.5 0.5 2 

 

12 

Тема 5. Векторні 

і растрові моделі 

даних. 
14 2 2  10 11  1 

 
10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 
62 10 10  42 53 1 4 

 
48 
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Змістовий модуль 2. 
Аналітичні можливості ГІС 

Тема 6. 

Просторовий 

аналіз 

агроландшафтів. 

14 4 2  8  19 1 2  16 

Тема 7. 

Геостатистисне 

моделювання. 

14 2 2  10 18  2  16 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 
28 6 4  18 37 1 4  32 

Усього годин 90 16 14  60 90 2 8  80 
 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 
Програмні продукти сімейства 

Arc GIS. Робота з додатками. 
2 1 

2 

Системи координат та картографічні 

проекції в ArcGis. Координатна 

прив'язка карти в ArcМap. 
2 1 

3 

Визначення структурних елементів та 

створення персональної бази 

геоданих. 

2 1 

4 

Створення та редагування 

атрибутивної і просторової 

інформації. 

2 1 

5 Побудова тематичних карт. 2 1 

6 
Рішення просторових задач. ГІС 

аналіз. 
2 2 

7 
Підготовка картографічного матеріалу 

до друку. 
2 1 

 Разом 14 8 
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6. Самостійна робота 
 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 15 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 27 год. 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  
форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 5 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 57 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 
Стан використання ГІС в 

агрономічній сфері. 
2 4 

2 
Використання ГІС для ефективної 

роботи в агросфері. 
2 4 

3 

Принципи організації 

інформаційного забезпечення 

моніторингу агроландшафту. 

2 4 

4 
Аерофотозйомка та дистанційне 

зондування Землі. 
2 4 

5 
Просторове оцінювання стану земель за 

допомогою ГІС. 
2 5 

6 
Агроекологічна оцінка ґрунтів та 

ГІС-технології. 
2 5 

7 
Прогнозна оцінка забруднення 

ґрунтів за допомогою ГІС. 
2 5 
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8 ГІС для прогнозу урожаю. 2 5 

9 
Можливості перетворення 

векторних і растрових моделей. 
2 5 

10 
Основні операції просторового 

аналізу. 
4 6 

11 
Особливості застосування функцій 

TIN та GRID. 
2 5 

12 

Тривимірне моделювання для 

вирішення задач агрономічної 

сфери. 

3 5 

 Всього 27 57 
 
 

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 

таблиць. На практичних 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). 
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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 

10 12 12 14 14 22 16 

 

 
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 

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/: 
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4.1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни “Геоінформаційні системи” 

студентами спеціальності 7.09010102 «Агрохімія і 

ґрунтознавство» денної та заочної форм навчання 

/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3821/ 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова література 

1. Де Мерс М. Географические информационные системы. 

Основы. М.:Дата+. 1999. – 501 с. 

2. Основи геоінформатики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький; ред.: – Суми : 

ВТД "Унів. кн.", 2006. – 295 c. 

3. Морозов В.В., Лисогоров К.С., Шапоринська М.Н. 

Геоінформаційні системи в агросфері. Навчальний 

посібник. – Херсон. Вид. ХДУ, 2007. – 223 с. 

4. Павленко Л. А. Геоінформаційні системи: навчальний 

посібник / Л. А. Павленко. – Х. Вид. ХНЕУ, 2013. – 260 с. 

5. http://www.transparentworld.ru 

 

Допоміжна література 
1. Єршов В.П., Гора І.М. Автоматизовані земельні 

інформаційні системи. Учбовий посібник/ За ред. Д.С. 

Добряка. – К.: НАУ. 1999. – 196 с. 

2. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. 

– М.: Агропромиздат. 1994. – 200 с. 

3. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС. - Уч. 

пособие. М., 1997. – 160 с. 

4. Методичні вказівки до виконання розрахунково - 

графічної роботи «Призначення та можливості 

інструментальних засобів ГІС» 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/3823/ 
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5. 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


