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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів –
6
Кількість модулів – 2
Кількість змістових
модулів – 2
Індивідуальне
завдання «Аналіз
особливостей
використання
геоінформаційної
системи»

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, рівень вищої
освіти

Галузь знань
12 «Інформаційні
технології»
(шифр та найменування)

Характеристика навчальної
дисципліни

Денна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання
Цикл професійної
підготовки,
за вибором
Навчальний рік
2018/ 2019

Спеціальність
_122 «Комп’ютерні
науки та інформаційні
технології»__
(код та найменування)

Семестр

10-й

-

(назва)

Загальна кількість
годин –180
денна – 64/ 180

Освітня програма
_8.122 Комп’ютеризація
обробки інформації та
управління
(найменування)

Кількість тижневих
годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 7,25

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції *
32 години

-

Практичні, семінарські*
0 годин
*
Лабораторні
32 години
Самостійна робота
116 годин
Вид контролю
модульний
контроль,
іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить для
денної форми навчання – 64/ 116.
Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину в
залежності від розкладу занять.
*
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення: надання студентам знань, уміння, навичок, методичних
прийомів та засобів, що необхідні для розробки та використання
геоінформаційних систем для управління складними системами.
Завдання: вивчення основ теорії геоінформаційних систем, що включають
способи, методи та алгоритми збору, обробки та зберігання в цих системах
просторово розподіленої і атрибутивної інформації. Також вивчаються основні
широко відомі програмні продукти ГІС, методи і засоби створення додатків в
середовищі ГІС.
Результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен
знати:
 області застосування ГІС, класифікації ГІС;
 основні функції ГІС;
 способи зберігання і обробки просторових даних, концепцію шарів,
електронні карти і растри, засоби завдання типу картографічних проекцій;
 засоби обробки даних, просторові запити , просторовий аналіз, засоби
редагування карт, концепція баз даних, зберігання графічних об'єктів і
атрибутивної інформації;
 створення ГІС-додатків, засоби розробки ГІС-додатків, використання
зовнішніх середовищ розробки додатків;
 існуючі програмні розробки та геоінформаційні системи, які в даний час
використовуються в управлінні складними системами.
вміти:
 застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань,
 здійснювати обробку просторової інформації,
 виконувати картування та аналіз даних в середовищі ГІС.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Геоінформаційні технології в
управлінні складними системами» базується на наступних дисциплінах, які були
вивчені студентами на попередніх курсах:
- «Вища математика»;
- «Комп'ютерна графіка»;
- «Організація баз даних та знань»;
- «Системний аналіз» та ін.
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3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Основи геоінформаційних технологій
ТЕМА 1. Вступна лекція. Вступ у геоінформаційні технології (ГІТ). Мета
вивчення дисципліни. Зміст дисципліни. Схема зв'язку курсу з іншими
дисциплінами спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології".
Список рекомендованої літератури.
ТЕМА 2. Основи геоінформаційних технологій.
Базові поняття і терміни. Еволюція геоінформаційних технологій. Функції
геоінформаційних cистем (ГІС). Області застосування ГІС. Типологія ГІС.
ТЕМА 3. Дані геоінформаційних систем.
Базові компоненти. Просторові і атрибутивні дані. Програмне забезпечення ГІС.
Апаратна платформа ГІС.
ТЕМА 4. Збір просторово-часових даних в геоінформатиці.
Основні технології збору даних. Системи збору польової інформації.
Фотограмметричні методи. Системи глобального позиціонування GPS.
Дистанційне зондування (ДЗ) Землі. Оптичні (пасивні) методи дистанційного
зондування. Радіотехнічні (активні) методи ДЗ. Приймання інформації із
супутників. Аналіз супутникових зображень. Основні характеристики
просторових об'єктів.
ТЕМА 5. Основні види операцій над координатними даними.
Картографічні проекції. Класифікація картографічних проекцій. Вибір
картографічних проекцій. Проекційні перетворення. Масштабування. Визначення
положення точок на земній поверхні. Номенклатура й разграфка топографічних
карт.
ТЕМА 6. Загальні принципи побудови даних в ГІС.
Базові моделі даних. Етапи моделювання навколишнього світу. Організація
й обробка інформації в ГІС. Взаємодія просторового й атрибутивного класу
даних. Метадані. Точність даних. Бібліотеки умовних знаків. Векторні та растрові
моделі. Методи стислого подання растрової інформації. Введення інформації в
ГІС. Векторизація. Помилки оцифровки карт.
ТЕМА 7. Рішення аналітичних завдань в ГІС.
Моделювання просторових задач. Аналіз інформації в ГІС. Етапи
проведення ГІС-аналізу. Просторово-часова статистика. Перекласифікація.
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Буферизація. Оверлейні операції. Картометричні функції. Аналіз видимостіневидимості. Мережний аналіз. Підготовка звітів, карт, схем.
Змістовий модуль 2. Використання сучасних пакетів геоінформаційних
систем в управлінні складними системами.
ТЕМА 8. Проектування і огляд сучасних ГІС.
Етапи розробки ГІС. Особливості проектування ГІС. Програмні засоби розробки
ГІС. Глобальні проекти, міжнародні програми та регіональні ГІС.
ТЕМА 9. Інструментальні засоби ГІС.
Огляд промислових пакетів ГІС. GeoDraw. ГеоГраф. ArcGIS. AutoCAD MAP.
Autodesk MapGuide. ГІС Панорама.
ТЕМА 10. Приклади використання ГІС.
ГІС в бізнесі, в екології, в управлінні муніципальним господарством, в управлінні
надзвичайними ситуаціями тощо.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
1

Усього

Кількість годин
Денна форма
У тому числі
л
п
лаб.
3
4
5

2
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Основи геоінформаційних технологій
Тема 1. Вступна лекція. Зв'язок
курсу з іншими дисциплінами
2
2
спеціальності.
Тема 2. Основи
6
2
геоінформаційних технологій.
Тема 3. Дані геоінформаційних
6
2
4
систем.
Тема 4. Збір просторово-часових
22
4
6
даних в геоінформатиці.
Тема 5. Основні види операцій
26
4
6
над координатними даними.
Тема 6. Загальні принципи
20
2
6
побудови даних в ГІС.
Тема 7. Рішення аналітичних
26
4
6
завдань в ГІС.
2
2
Модульний контроль
Разом за змістовим модулем 1
110
22
28

с. р.
6

4
12
16
12
16
60
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Модуль 2
Змістовий модуль 2. Використання сучасних пакетів геоінформаційних
систем
в управлінні складними системами
Тема 8. Проектування і огляд
22
2
4
16
сучасних ГІС.
Тема 9. Інструментальні засоби
20
4
16
ГІС.
Тема 10. Приклади
16
2
14
використання ГІС.
2
2
Модульний контроль
Індивідуальне завдання «Аналіз
особливостей використання
10
10
геоінформаційної системи»
Разом за змістовим модулем 2
70
10
4
56
Усього годин
180
32
32
116
5. Теми семінарських занять
Семінарські заняття навчальним планом не передбачені.
6. Теми практичних занять
Практичні заняття навчальним планом не передбачені.
7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4

5
6

Назва теми
Створення класифікатора цифрової карти
Створення математичної основи карти. Робота з
растровими зображеннями. Створення растрової карти
Створення цифрової карти шляхом векторизації
растрової основи
Редагування векторної карти. Створення об’єктів
цифрової карти різного типу – точкових, лінійних,
площових
Вимірювання по карті
Створення бази даних для карти, що існує
Разом

Кількість
годин
4
6
6
6

6
4
32

8

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кількість
годин

Назва теми
Тема 2. Сфери застосування ГІС.
Тема 4. Системи глобального позиціонування GPS.
Тема 5. Проекційні перетворення.
Тема 6. Метадані. Точність даних. Помилки оцифровки
карт.
Тема 7. Підготовка звітів, карт, схем.
Тема 8. Глобальні проекти, міжнародні програми та
регіональні ГІС.
Тема 9. Огляд промислового пакету AutoCAD MAP.
Тема 10. Використання ГІС в екології та управлінні
надзвичайними ситуаціями.
Разом

4
12
16
12
16
16
16
14
116

9. Індивідуальне завдання
Зміст: Аналіз особливостей використання геоінформаційної системи (згідно
варіанту).
Тижні 16-18. Трудомісткість: 10 годин самостійної роботи.
План графік виконання індивідуального завдання:
№
1
2
3

4

Найменування
розділу
Вступ
Опис
можливостей ГІС
Аналіз
особливостей
застосування ГІС
Оформлення ПЗ
Разом

Обсяг,
%
22
33

Тиждень Кількість
Трудомісткість
здачі
сторінок ПЗ аудиторн. самостійн.
6
2
2
10
10-12
3

33

12

12-14

-

4

12
100

18

2
24-30

-

1
10

10. Методи навчання
Проведення аудиторних лекцій, лабораторних занять, індивідуальні
консультації (за необхідності), самостійна робота студентів за матеріалами,
опублікованими кафедрою (методичні посібники).
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11. Методи контролю
Контроль здійснюється згідно з «Положенням про модульно-рейтингову
систему оцінювання знань студентів».
Передбачено проведення поточного контролю відповідно до повноти, якості
та своєчасності виконання лабораторних робіт; письмового модульного
контролю; підсумкового контролю у вигляді письмового іспиту.
12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти
12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії оцінювання)
Складові навчальної
роботи
Робота на лекціях
Виконання і захист
лабораторних робіт
Модульний контроль
Робота на лекціях
Виконання і захист
лабораторних робіт
Модульний контроль
Індивідуальне
завдання
Усього за семестр

Бали за одне
Кількість
заняття
занять
Змістовний модуль 1
0…1
10
0...5
5

Сумарна кількість
балів

0…20
1
Змістовний модуль 2
0…1
4
0...5
1

0…20

0…20
-

0…20
0…16

1
-

0…10
0...25

0…4
0...5

0…100

Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови студента від балів
поточного тестування й за наявності допуску до іспиту. Під час складання
семестрового іспиту студент має можливість отримати максимум 100 балів.
Білет для іспиту складається з 3 теоретичних запитань. За повну правильну
відповідь на два перших запитання студент отримує по 30 балів. За повну
правильну відповідь на останнє запитання – 40 балів.
12.2. Якісні критерії оцінювання
Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки:
 знати області застосування ГІС, класифікації ГІС;
 основні функції ГІС;
 способи зберігання і обробки просторових даних, концепцію шарів,
електронні карти і растри, засоби завдання типу картографічних проекцій;
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 засоби обробки даних, просторові запити , просторовий аналіз, засоби
редагування карт, концепція баз даних, зберігання графічних об'єктів і
атрибутивної інформації;
 створення ГІС-додатків, засоби розробки ГІС-додатків, використання
зовнішніх середовищ розробки додатків;
 існуючі програмні розробки та геоінформаційні системи, які в даний час
використовуються в управлінні складними системами.
Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки:
 вміти застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань,
 здійснювати обробку просторової інформації,
 виконувати картування та аналіз даних в середовищі ГІС.
12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру
Задовільно (60-74). Мати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та
захистити всі лабораторні роботи. Вміти самостійно створювати та редагувати
векторну карту за допомогою ГІС Панорама. Знати основні технології збору
даних, основні види операцій над координатними даними та загальні принципи
побудови даних в ГІС.
Добре (75-89). Мати мінімум знань, виконати усі завдання. Показати вміння
виконувати та захищати всі лабораторні роботи в обумовлений викладачем строк
з обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у роботах. Додатково до
критеріїв, зазначених у попередньому пункті, досконально знати можливості
аналізу інформації в ГІС.
Відмінно (90-100). Знати основний та додатковий матеріал в повному обсязі.
Безпомилково виконувати та захищати всі лабораторні роботи в обумовлений
викладачем строк з докладним обґрунтуванням рішень та заходів, які
запропоновано у роботах. Додатково до критеріїв, зазначених у попередніх
пунктах, досконально знати особливості проектування та використання
інструментальних засобів ГІС.
Шкала оцінювання: бальна і традиційна
Сума балів
90 – 100
75 – 89
60 – 74
0 – 59

Оцінка за традиційною шкалою
Іспит, диференційований залік
Залік
Відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно
Незадовільно
Не зараховано
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