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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рі-

вень 

Характеристика навчальної  

дисципліни 

Кількість кредитів: 3,0 

Галузь знань: 10 – 

Природничі науки 
 

Денна форма навчання 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

101 – Екологія 

 

Нормативна дисципліна з циклу ди-

сциплін спеціалізації 

Рік підготовки 

3-й 

Змістових модулів – 2 Спеціалізація: 

Комп'ютерні техно-

логії в екології та 

управління якістю 

довкілля 

Семестр 

Загальна кількість годин:  

90 

VI 

Лекції, год 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних – 3 год; 

самостійної роботи сту-

дента – 3,63 год 

Освітньо-квалі-

фікаційний рівень: 

бакалавр 

 

16 

Практичні заняття, год 

32 

Самостійна робота, год 

42 

Вид контролю 

Екзамен 
 

П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та інди- 

                          відуальної роботи становить  53 % : 47 % (48 год : 42 год). 
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета викладання навчальної дисципліни ―Основи екологічної геоінформатики‖ – 

надати майбутнім фахівцям-екологам спеціальні знання щодо основ геоінформатики, як 

науки, розуміння її взаємозв’язку з сучасними геоінформаційними технологіями. Ціллю 

курсу є також освоєння практичних навиків роботи із просторовими даними, базами да-

них, WEB-GIS тощо з можливістю їх використання в екологічних дослідженнях. 

Завдання дисципліни: 

1) сформувати уявлення про гіоінформатику як науку, та її зв'язок з екологією; 

2) ознайомлення з основними моделями і методами геоінформатики; 

3) опанування сучасних засобів геоінформаційних технологій у професійній діяльності і 

формування навичок екологічних досліджень засобами геоінформаційних технологій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми дисципліна ―Основи екологічної 

геоінформатики‖ повинна забезпечити набуття студентами таких фахових компетенцій: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні пробле-

ми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у про-

цесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, 

та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.  

ЗК2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
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ФК3. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних і 

соціально-економічних наук. 

ФК10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних дос-

ліджень. 

Вивчення дисципліни ―Основи екологічної геоінформатики‖ допоможе досягти на-

ступних програмних результатів навчання: 

ПРН8. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для при-

йняття обґрунтованих рішень. 

ПРН10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для 

інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

ПРН13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, про-

блем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

ПРН21. Уміти обирати оптимальні методи й інструментальні засоби для проведення дос-

ліджень, збирання й обробляння даних. 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1  

ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГЕОІНФОРМАТИКУ.  

ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІ 

Тема 1. Поняття про «геоінформатику» як науку.  

1. Терміни і визначення.  

2. Предмет, мета, завдання геоінформатики.  

3. Структура геоінформатики.  

4. Зв’язок геоінформатики з іншими дисциплінами 

Тема 2. Теоретичні засади інформаційних процесів 

1. Підходи визначення інформації.  

2. Джерела інформації, повідомлення та адресати інформації.  

3. Кількісні міри оцінки інформації.  

4. Канали передачі інформації.  

5. Кодування інформації. 

Тема 3. Бази даних  

1. Поняття про Бази даних (БД) 

2. Види моделей даних 

3. Мова запитів SQL 

Тема 4. Інформаційні системи 

1. Системи автоматизованого проектування  

2. Автоматизовані картографічні системи та системи настільного картографування  

3. Системи керування мережами  

4. Системи керування базами даних  
 

Змістовий модуль 2.  

ВСТУП ДО ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Тема 5. Геоінформаційні технології в сучасному світі.  
1. Інформаційні системи, їх класифікація та складові  

2. Компоненти інформаційних систем  

3. Геоінформаційні системи 

Тема 6. Способи представлення геопросторової інформації 

1. Поняття про геодані  

2. Растрові моделі даних: на основі регулярних мереж, на основі нерегулярних мереж,, 

ієрархічні моделі, безструктурні гіперграфові моделі, решітчасті моделі 

3. Векторні моделі даних: нетопологічні (прості), топологічні 

4. Порівняння векторних і растрових моделей подання просторових даних 

Тема 7. Атрибутивна інформація в геоінформаційних системах 
1. Типи атрибутивної інформації 
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2. Засоби обробки атрибутивної інформації 

3. Способи подання атрибутивних даних 

Тема 8. Джерела екологічних даних для геоінформаційних систем 

1. Картографічні джерела  

2. Дані дистанційних досліджень  

3. Дані польових вишукувань  

4. Дані кадастрів  

5. Статистичні джерела даних  

6. Internet як джерело даних для ГІС  

7. Текстові матеріали  
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

Усього 

у тому числі 

лекції 
лабораторні  

роботи 

практичні 

заняття 

самостійна 

робота,  

у т. ч. ІНДЗ 

ЗМ 1. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГЕОІНФОРМАТИКУ.  

ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ-НОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

1. Поняття про «геоінформати-

ку» як науку 
11 2 

– 

4 5 

2. Теоретичні засади інформа-

ційних процесів 
11 2 4 5 

3. Бази даних 11 2 4 5 

4. Інформаційні системи 12 2 4 6 

Разом 45 8 16 21 

ЗМ2. ВСТУП ДО ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

5. Геоінформаційні технології в 

сучасному світі. 
12 2 

– 

4 5 

6. Способи представлення гео-

просторової інформації 
11 2 4 5 

7. Атрибутивна інформація в 

геоінформаційних системах 
11 2 4 5 

8. Джерела екологічних даних 

для геоінформаційних систем 
11 2 4 6 

Разом 45 8 16 21 

Усього годин 90 16 – 32 42 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Назва теми К-сть годин 

1. Дані та геодані: способи представлення, спільні і відмінні ознаки 4 

2. Створення екологічної бази даних в табличному процесорі МS EXCELL 4 

3. Робота з системами управління базами даних МS Access  4 

4. Графічний редактор CorelDraw: можливості представлення та маніпуля-

ції геоданими 
4 

5. Пошук екологічної інформації за даними геопорталів (Публічна кадаст-

рова карта, Державний водний кадастр тощо) 
4 

6. Моніторинг стану ландшафтів і водних акваторій за допомогою ретро-

спективного аналізу космознімків Googlemap 
4 

7. Знайомство з GoogleEarth. Пошук об’єктів за назвою, координатами та 

адресою. Вимірювання відстаней. 
4 

8. Геопросторові дані OpenStreetMap 4 

Усього годин 32 
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6. САМОСТІЙНА  РОБОТА 
 

―Положення про організацію самостійної роботи студентів‖ затверджене науково-

методичною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 

у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу 

вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота сту-

дента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчен-

ня дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами 

лекцій, картографічними і табличними матеріалами тощо. Навчальний матеріал дисциплі-

ни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самос-

тійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

студенти опрацьовують під час аудиторних занять. 

Самостійна робота студента з дисципліни ―Основи екологічної геоінформатики‖ по-

лягає у такому: 

1) підготовка до аудиторних занять (опанування попереднього лекційного матеріалу); 

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого виклада-

чем, згідно з навчально-тематичним планом; 

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань у письмовій формі або у ви-

гляді презентації (в електронній формі). 

Під час складання плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу 

годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що 

плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фі-

зіологічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.  

Розподіл годин самостійної роботи такий. 
 

Назва теми К-сть год. 

1. Задачі геоінформатики. 3 

2. Історія розвитку і становлення геоінформатики та геоінформаційних систем 3 

3. Принципи побудови баз даних, їх архітектура і класифікація 3 

4. Реляційні моделі та нормалізація відношень у них. Реляційні операції 3 

5. Категорії команд SQL. Переваги мови SQL. Запис SQL-операторів 3 

6. Подання геопросторових об’єктів в геоінформаціних системах 3 

7. Недоліки та переваги растрових і векторних моделей 3 

8. Підвищення ефективності роботи баз даних. Захист баз даних від некорект-

ного використання ресурсів  

3 

Підготовка до аудиторних занять (опанування попереднього лекційного мате-

ріалу) 

3 

Підготовка та виконання практичних робіт в позааудиторний час 3 

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 6 

Підготовка до екзамену 3 

Разом 42 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Студенти виконують індивідуальне навчально-дослідне завдання, яке є невід’ємною 

складовою самостійної роботи. 

Індивідуальне завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи. Ви-

конання ІНДЗ повинно сприяти розвиткові навичок самостійного вивчення та цілеспрямо-

ваного аналізу конкретного питання за літературними, нормативними й електронними 

джерелами. Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачає створення глосарію. Ре-

зультатом виконання ІНДЗ є словник термінів та понять за матеріалами курсу (10 балів). 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
 

Метод навчання – це спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача і 

студентів, спрямованої на вирішення завдань освіти. З боку викладача це різноманітні 

спроби, які допомагають студентам засвоїти програмний матеріал, сприяють активізації 

навчального процесу, з боку студентів – це набуття навчальних компетентностей.  

Під час викладання дисципліни ―Основи екологічної геоінформатики‖ викладач за-

стосовує такі методи навчання. 

За джерелом передачі та характером сприйняття інформації: словесні методи (лекція, 

пояснення, відповіді на запитання, дискусія), наочні (ілюстрація, демонстрація). 

За розв’язком основних дидактичних завдань: набуття знань; формування вмінь та 

навичок; застосування знань; застосування творчої діяльності; засвоєння знань; перевірка 

знань. 

За характером пізнавальної діяльності при засвоєнні змісту дисципліни: поясню-

вально-ілюстративний; репродуктивний; дослідницький; евристичний. 

За поєднанням методів: інформаційно-повідомлюваний і виконуваний; пояснюваль-

ний і репродуктивний; інструктивно-практичний і продуктивно-практичний; пояснюваль-

но-спонукальний і частково-пошуковий; спонукальний і пошуковий. 

Позааудиторна діяльність – самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів, 

яка реалізується за допомогою самостійних дій, що вимагають розумових і вольових зу-

силь і закінчуються конкретними результатами. Вона охоплює підготовку до лекційних 

занять (опанування пройденого на попередніх лекціях матеріалу для адекватного розумін-

ня наступного матеріалу); підготовку й написання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань на запропоновану викладачем тему або підготовку презентації в електронній фор-

мі; підготовку до поточного тестування (у письмовій або електронній формі – дистанційне 

навчання). 

Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують доставку сту-

дентам певного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викла-

дача в процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння 

досліджуваного матеріалу, а також у процесі навчання. Основою є використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, які дають змогу навчатися на відстані за відсу-

тності викладача. В інтерактивному режимі студент отримує від викладача необхідні ма-

теріали, а також відповідає на запитання під час дистанційного тестування. 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль знань з дисципліни ―Основи екологічної геоінформатики‖ викладач здійс-

нює за кредитно-модульною системою. Форми і методи контролю такі:  

1) відвідування лекцій і активність на них;  

2) виконання практичних робіт; 

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (у рамках самостійної ро-

боти).  
 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Прак-

тичні 
ІНДЗ Екзамен Сума 

Змістовий модуль  

Модульне тестування №1 

(5 балів) 

Змістовий модуль  

Модульне тестування № 2 

(5 балів) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
30 10 50 100 

1 1 1 2 2 1 1 1 
 

Знання студента за навчальною дисципліною оцінюють на підставі накопичених ба-

лів за результатами всіх видів контролю згідно зі шкалою оцінювання.   

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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До екзамену студент може отримати 50 балів (по 5 балів за кожний змістовий мо-

дуль), за екзамен – 50 балів. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати піс-

ля здачі іспиту, становить 100 балів. 

Студент може отримати за одну тему від одного до двох балів (за результатами мо-

дульного тестування у Moodle), 30 балів за виконання практичних робіт та десять балів за 

виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовують таблицю ві-

дповідності оцінювання знань студента за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

Форма підсумкового контролю – екзамен 
 

Кількість 

балів 

Оцінка 

За шкалою ЄКТС 
За шкалою навчального закладу  

та національною шкалою 

90–100 A Відмінно 5 

81–89 B Дуже добре 
4 

71–80 C Добре 

61–70 D Задовільно 
3 

51–60 E Достатньо 

20–50 FX 
Незадовільно з можливістю  

повторної здачі 
2 

1–20 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра. 

2. Підручники та навчальні посібники (бібліотека та мережа Інтернет). 

3. Базові конспекти лекцій. 

4. Лекції на електронних носіях. 

5. Графічні матеріали (наочні та на електронних носіях). 

6. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях. 
 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі : навч. 

посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : Простір-М, 2015. – 284 с. 

2. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А. М. Берлянта и 

А. В. Кошкарева. — М.: ГИС-Ассоциация, 1999. — 204 с 

3. Геоинформатика: Учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и 

др.; Под ред. В. С. Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.  

4. Геоінформаційні системи в екології. Методичні рекомендації до практичних і самос-

тійних занять в середовищі Mapіnfo / Укладачі: Д. Ю. Артеменко, Д. І. Петренко, 

О. В. Нестеренко, Р.В. Кісільов – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 46 с  

5. Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. Зацерков-

ний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2014. – 492 с. 

6. Зацерковний В. І.. Геоінформаційні системи в науках про Землю / В. І. Зацерковний, 

І. В. Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с 

7. Зейлер М. Моделирование нашего мира. Руководство ESRI по проектированию баз 

геоданных / Зейлер М. – М.: Дата+. – 2001. – 254 с.  

8. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підруч. / [В. Л. Бурячок, 

В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа]; за заг. ред. В. Б. Толубка. – К.: ДУТ, 

2015.– 288 с 
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9. Кошкарев А.В. Геоинформатика / А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов / Под ред. Лисицкого 

Д.В. – М.: Картогеоцентр – Геодезиздат, 1993.–213 с.  

10. Митчелл Э. Руководство по ГИС–анализу. Ч. 1: Пространственные модели и взаи-

мосвязи: Пер. с англ./ Митчелл Э. – К.: ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. – 198 с.  

11. Моркун В. С., Семеріков С. О., Грищенко С. М. Зміст і технологія навчання спец-

курсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці майбутніх інженерів гірничого профі-

лю / В. С. Моркун, С. О. Семеріков, С. М. Грищенко // Інформаційні технології і засоби 

навчання, Том 57, №1 2017. –   с. 115–125. 

12. Пітак І. В. Геоінформаційні технології в екології: Навчальний посібник / І. В. Пітак, 

А. А. Негадайлов, Ю. Г. Масікевич, Л. Д. Пляцук, В. П. Шапорев, В. Ф. Моісеєв / – Че-

рнівці:, 2012.– 273с.  

13. Світличний О. О. Основи геоінформатики: Навч. посіб. / О. О.Світличний, 

С. В. Плотницький / За заг. ред. О .О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська кни-

га», 2006. – 295 с. 

Допоміжна  

1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: 1997. – 64с. 

2. Конспект лекцій з дисципліни – Бази даних у захисті навколишнього середовища для 

студентів 2-го курсу спеціальності – Технології захисту навколишнього середовища / 

Укл: В.А. Настасюк, А.Я.Співак. Одеса, ОДЕКУ –2018 р.– 49 c. 

3. Лурье И. К. Основы геоинформатики и создание ГИС. Дистанционное зондирование и 

географические информационные системы. Под ред. А. М. Берлянта. М.: Изд-во 

ООО ИНЕКС-92, 2002, 140 с. 

4. Мулеса О.Ю. Основи мови запитів SQL. – Ужгород, 2015. – 48 с 

5. Основы геоинформатики : [учеб. пособие для специальности 013100 "Экология" и 

направления 511100 "Экология и природопользование"]: В 2 кн. Кн.2 / [Е. Г. Капралов 

и др.]; Под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2004. – 477 с. 

6. Awange J. L. Kyalo Kiema J. B. (2013) Environmental geoinformatics. Monitoring and 

Management. Springer, Berlin Heidelberg, 541. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-

34085-7 

7. Kelle G. R., Baru Ch. (2011) Geoinformatics. Cyberinfrastructure for the  Solid  Earth  Sci-

ences. Cambridge University Press. 388 p. URL: 

https://www.cambridge.org/ua/academic/subjects/earth-and-environmental-science/earth-

science-general-interest/geoinformatics-cyberinfrastructure-solid-earth-

sciences?format=HB&isbn=9780521897150 
 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
Бібліотеки м. Львова 

1. Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України, вул. Стефаника, 2. 

2. Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України, відділ періодики,         

вул. Ковжуна, 8. 

3. Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека, вул. Зелена, 24. 

4. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13. 

5. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5. 

6. Науково-методичний відділ Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, вул. Драго-

манова, 17. 

7. Науково-технічна бібліотека НУ ―Львівська політехніка‖, вул. Професорська, 1. 

8. Централізована бібліотечна система для дорослих м. Львова, вул. Мулярська, 2а. 
 

Мережа Інтернет 
1. Сайт журналу «Геоінформатика» URL:  http://www.geology.com.ua/UK/ 
2. Освітній веб-сайт для навчання кодуванню онлайн URL: https://www.w3schools.com 

http://www.geology.com.ua/UK/

