
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код:  
2. Назва: Аналіз і моделювання в ГІС; 

3. Тип: обов’язковий; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  5,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:   
Янчук О.Є., к.т.н., доцент  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

• знати основні методи аналізу в ГІС; 

• підбирати найкращі методики аналізу даних; 

• моделювати розвиток того чи іншого явища; 

• робити висновки за результатами проведеного аналізу. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи геоінформатики, ГІС і 

бази даних, інформатика  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 

 12. Зміст курсу: 
Аналітичні процедури. Картографічна алгебра. Класифікація поверхонь. Операції вибору. 

Основні формати даних у ГІС. Стандарти на геопросторову інформацію. Статистичний аналіз. 

Просторовий та оверлейний аналіз. Топологічний аналіз. Мережевий аналіз. Аналіз рельєфу. 

Детерміновані методи інтерполяції. Геостатичне моделювання.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / за аг. 

Ред.. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с. 

2. Суховірський Б.І. Геоінформаційні системи і технології в регіональному розвитку. – Чернігів. – 

2000. – 208 с. 

3. Майкл Н. ДеМерс Географические информационные системы. Основы. М.: Дата+, 1999. – 

490 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28 год. лабораторних робіт, 112 год. самостійної роботи. Разом – 168 год.  

Методи: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів 

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

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 7 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): оцінка якості виконання та захист тем лабораторних й самостійних 

робіт.  

16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри                                                                    Р.М. Янчук, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT 
 

1. Code:  

2. Name: Analysis and modeling in GIS. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: 1 (Bachelor's degree). 

5. Year of training when subject is proposed: 4. 

6. Semesters when subject is studied: 7. 
7. Number of ECTS credits: 5,5.  

8. Surname of a lecturer/ lecturers, academic degree, post held: 
Yanchuk O.Ye., cand. of tech. sc., associated professor 

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

• know the basic methods of analysis in GIS; 

• select the best data analysis techniques; 

• simulate the development of a phenomenon; 

• draw conclusions from the results of the analysis. 

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

• Subjects preceding the study of the said subject: the basis of geoinformatics, GIS and 

databases, computer science.. 

• Study of subjects accompanying the said subject (if necessary): 
12. Course content:  
Analytical procedures. Cartographic algebra. Classification of surfaces. Operations of choice. Basic 

data formats in GIS. Geospatial Information Standards. Statistical analysis. Spatial and overlay analysis. 

Topological analysis. Network analysis. Analysis of the relief. Deterministic methods of interpolation. 

Geostatistic modeling. 

13 Recommended training appliances:  
1. Svitlychnyi O.O., Plotnytskyi S.V. Osnovy heoinformatyky: Navchalnyi posibnyk / za ah. Red.. 

O.O. Svitlychnoho. – Sumy: VTD «Universytetska knyha», 2006. – 295 s. 

2. Sukhovirskyi B.I. Heoinformatsiini systemy i tekhnolohii v rehionalnomu rozvytku. – Chernihiv. – 

2000. – 208 s. 

3. Majkl N. DeMers Geograficheskie informacionnye sistemy. Osnovy. M.: Data+, 1999. – 490 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 hours of lectures, 28 hours of laboratory practical training, 112 hours of independent work. In sum 

– 168 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, using multimedia tools. 

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

Final control (40 points): test examinations at the end of 7 semester. 

Current control (60 points): evaluation of the quality of performance and the defense of themes of 

laboratory and independent works.  

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

Head of department  

of geodesy and cartography     R.M. Yanchuk, cand. of tech. sc., associated professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


