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ВСТУП 

 

Анотація 

На виробництві при виконанні задач геодезії, землеустрою чи 

робіт пов’язаних з застосуванням геоінформаційних систем досить 

часто використовується сучасне програмне забезпечення. Крім того 

типові програми не завжди дозволяють вирішувати 

вузькоспеціалізовані задачі чи автоматизувати певні дії. Саме тому, 

для спеціалістів даного напряму виникає потреба володіння 

сучасними мовами програмування. Дисципліна передбачає 

вивчення мови програмування Python та формування навичок 

написання додаткових програм чи модулів. 

Ключові слова: мова програмування; середовище; Python; 

алгоритм; геоінформаційні системи. 

 

Аbstract 

In production, when performing tasks of geodesy, land 

management or work related to the use of geographic information 

systems are often used modern software. In addition, typical 

applications do not always allow you to solve highly specialized tasks or 

to automate certain actions. That is why for the specialists of this 

direction there is a need for modern programming languages. The 

discipline involves learning Python programming language and 

developing skills for writing additional programs or modules. 

Key words: programming language; environment; Python; 

algorithm; geographic information systems. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

«Програмування» 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів ЕСТS 

-3 

 

Галузь знань  

19 Архітектура та будівництво  
Нормативна Напрям підготовки 

6.080101  Геодезія, картографія 

та землеустрій 

Модулів-1 

Спеціалізація  

Геодезія 

Землеустрій та кадастр, 

Геоінформаційні системи  

Рік підготовки Змістових 

модулів -1 3-й 4-й 

Семестр 

5-й 7-й 

Лекції 

12 год 2 год 

Лабораторні 

Загальна 

кількість 

годин-90 

20 год 10 год 

Самостійна робота 

58 год 78 год 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних-2 

самостійної 

роботи 

студента - 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Форма контролю: 

залік залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин  аудиторних занять до суми 

індивідуальної і самостійної роботи становлять: денна форма 36%, 

заочна-13%. 
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2. Мета навчальної дисципліни 

При вирішенні задач землеустрою, кадастру, геодезії та й 

взагалі при створенні ГІС часто виникають нетипові задачі, які не 

можна вирішити стандартними програмними засобами чи їх 

інструментами. Саме для вирішення таких задач, виникає 

необхідність написання додаткових програм чи модулів. 

Опрацюванням вищеприведених моментів і визначається 

спрямування предмету “Програмування”. 

Метою викладання предмету “Програмування” є 

ознайомлення студентів з основами програмування, з основними 

поняттями і термінами мов програмування; дати уявлення про 

особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення;про 

прикладні мови ГІС, виробити у студентів навички практичного 

написання програмних модулів та їх використовування у типових 

ГІС для досягнення поставленої задачі. 

Завданням дисципліни є формування навичок 

програмування в середовищі Python. 

Дисципліна «Програмування» є прикладною дисципліною 

направленою на застосування мов програмування в задачах ГІС, 

землеустрою, кадастру та геодезії. 

В результаті вивчення курсу студент повинен: 

знати: 

• стан і перспективи розвитку мов програмування у ГІС; 

• основні принципи створення програм, з врахуванням архітектури 

та можливостей у окремих ГІС; 

• синтаксис мов програмування MapBasic, Python; 

• особливості програмних і інструментальних засобів ГІС з метою 

програмування окремих задач, якщо вони не реалізовані у певних 

ГІС; 

• можливості практичного застосування програмування в ГІС, 

геодезії та землеустрої. 

вміти:  

• розробити алгоритм, схему і методику для оптимального 

вирішення поставленої задачі; 

• запрограмувати необхідну для конкретного ГІС проекту 

програму; 

• використовувати для реалізації проекту мови MapBasic, Python. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Вступ до програмування. Основи алгоритмізації, 
побудова алгоритмів 

Предмет, мета та завдання дисципліни. Основні поняття 

програмування. Парадигми та мови програмування. Поняття 

алгоритму. Властивості алгоритмів. Використання блок-схем для 

побудови алгоритмів. 

ТЕМА 2. Програмування в ГІС 

Нові види програмного забезпечення для здійснення 

соціально-географічних досліджень. Архітектура програмного 

забезпечення ArcGIS. Основи роботи з модулем ArcCatalog. Робота 

з модулем ArcMap. Можливості програмування в ArcGIS. Огляд 

набору інструментів ModelBuilder. Середовище для скриптів. 

ТЕМА 3. Основи мови програмування Python 

Визначення та історія створення мови програмування Python. 

Вбудовані типи даних. Функції. Синтаксис мови. Основні 

алгоритмічні конструкції. Читання та запис текстових файлів. 

ТЕМА 4. Бібліотека ГІС-функцій Arcpy. Створення 
прикладних програм 

Опис даних. Запуск інструмента. Використання параметрів 

середовища. Використання функцій. Використання класів. Работа з 

модулями. 
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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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТЕМА 1.  

Вступ до 

програмування. 

Основи 

алгоритмізації, 

побудова 

алгоритмів 

12 2 2 8 14 - 2 12 

ТЕМА 2.  

Програмування в 

ГІС 

12 2 2 8 11 1 - 12 

ТЕМА 3. Основи 

мови 

програмування 

Python 

33 4 8 21 11 1 4 28 

ТЕМА 4. 

Бібліотека ГІС-

функцій Arcpy. 

Створення 

прикладних 

програм  

33 4 8 21 11 - 4 26 

Разом 90 12 20 58 90 2 10 78 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 Знайомство з ArcGIS. Основи роботи. 2 2 

2 Робота з ModelBuilder. 2  

3 Середовище Python. 

Використання інтерпретатора. Засоби 

керування логікою. 

2 2 

4 Python. Структури 

даних. Модулі. Ввід та вивід в файли. 

Відладка та обробка помилок. Класи. 

2 2 

5 Python. Синтаксис 

та семантика. Вбудовані типи даних. 

Використання стандартних модулів. 

4 2 

6 Створення власних модулів у 

ToolBox. 
4 2 

7 Геообробка. 

Побудова модулів. 
4 - 

Разом 20 10 

 

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. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  

форми навчання: 

- Підготовка до аудиторних занять – 5 год. 

- Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 
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- Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 55 год. 

 

Таблиця 6.1 – Завдання для самостійної роботи 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 
Програмні засоби опрацювання 

результатів геодезичних вимірювань 
6 14 

2 

Масиви, робота з 

масивами. Робота з файлами. Пов’язані 

списки 
6 13 

3 
MapBasic. Цикли, 

процедури, функції, оператори 
6 14 

4 

MapBasic. 

Інтерфейс користувача. Робота з 

таблицями 

6 14 

Разом 24 55 

 

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. 
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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 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 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 100 

15 15 35 35 

Т1, Т2, Т3, Т4 – 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    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
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0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення дисципліни  

Методичне забезпечення дисципліни «Програмування» 

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. 

 

11. Рекомендована література 

11.1. Базова література 

1. Ковалюк Т.В. Основи програмування. Підручник для вищих 

навчальних закладів. - Вид. група BHV, 2005. - 384 с. 

2. Програмування числових методів мовою Python/ А.В. 

Анісімов, А.Ю. Дорошенко, С.Д. Погорілий, Я.В. Дорогий. – 

К.,2014. – 640с. 

3. Руководства пользователя ArcGIS [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/main/get-

started/arcgis-tutorials.htm. 

 

11.2. Допоміжна література 

1. Геоинформатика/ А.Д.Иванников, В.П.Кулагин, 

А.Н.Тихонов, В.Я.Цветков. – М.: МАКС Пресс, 2001.- 349с. 

2. MapBasic Руководство разработчика MapInfo Corporation 

Troy, New York., 2006. – 

332 с. 

3. Світличний О.О., .Плотницький С.В Основи 

геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. 

О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 

295 с. 
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4. Сучасні програмні засоби проектування та геометричного 

моделювання на ЕОМ: Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 

2006. – 222 с. 

5. Суховірський Б.І. Географічні інформаційні системи: 

Навчальний посібник. – Чернігів: Вид-во філії МГОУ, 2000. – 196с. 

 

11.3. Електронний репозиторій НУВГП 

1. Білан, Б. С. та Карпович, І. М. (2010) Інформатика та 

інформаційні технології. НУВГП, Рівне, Україна. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2021/  

2. Бачишин Б. Д. Автоматизація геодезичних вимірювань в 

землеустрої : навч. посіб. / Б. Д. Бачишин. – Рівне : НУВГП, 2013. – 

228 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1626/ 

 

12. Інформаційні ресурси 

4. База «Законодавство України» на сайті Верховної Ради 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi. 

5. МОН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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