
Дисципліна Геоінформаційні технології в просторовому плануванні 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна «Геоінформаційні технології в 

просторовому плануванні» є обов’язковою при підготовці 

фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти. 

Дисципліна «Геоінформаційні технології в просторовому 

плануванні»  орієнтована на формування у здобувачів 

теоретичних знань та практичних навиків основам ГІС, набуття 

навиків вводу, обробки та виведенню графічної та атрибутивної 

інформації в ГІС, ознайомлення з принципами автоматизованого 

проєктування цифрової картографічної основи ГІС 

використовувати принципи просторового аналізу. 

Що буде вивчатися Метою навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології в 

просторовому плануванні» є закріплення студентами знань з 

проблематики використання геоінформаційних технологій у 

майбутній професійній діяльності. До мети навчальної 

дисципліни варто також віднести засвоєння теоретичних основ 

та практичних навиків проведення досліджень просторових 

даних інструментами та засобами сучасних геоінформаційних 

технологій.Отримані знання перевіряються у формі 

диференційованого заліку.Вивчення курсу проводиться у 

відповідності з діючим 

законодавством, нормативно-методичними документами і 

вказівками із  застосуванням передових методів навчання.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Знати: 

– принципи формування ГІС термінології;  

 – основні типи програмного забезпечення, яке 

використовується в сучасних геоінформаційних системах;  

– поняття і визначення методів, способів і засобів отримання, 

збереження та переробки інформації;  

– закономірності використання та застосування знань у ГІС;  

– основні геоінформаційні системи, їхню структуру, склад, 

функціональні можливості та вимоги, які ставляться до ГІС; 

– навики використання картографічних методів  

– закономірності застосування і використання знань в ГІС; 

 – методи районування та прогнозування;  

– основні принципи роботи та аналітичні можливості сучасного 

геоінформаційного забезпечення. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні навчальної 

дисципліни є: 

-Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та 

оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 

фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і 

земельного кадастру 

- Знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель 



на національному, регіональному, локальному і господарському 

рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні 

- Застосовувати методи і технології створення державних 

геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних 

мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-

геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, 

зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, 

промислових та сільськогосподарських комплексів з 

використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів 

-Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і 

землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до 

поставленого проектного або виробничого завдання 

-Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань 

-Використовувати методи і технології землевпорядного 

проектування, територіального та господарського землеустрою, 

планування використання та охорони земель, кадастрових 

знімань та ведення державного земельного кадастру 

-Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової 

документації та документації з оцінки земель, складати карти і 

готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії 

-Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних 

і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних 

технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи 

керування базами даних 

- Володіти технологіями і методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та 

комп’ютерного оброблення результатів знімань в 

геоінформаційних системах 

-Володіти методами землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки 

умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природоохоронного характеру та інших чинників 

-Володіти методами організації топографо-геодезичного і 

землевпорядного виробництва від польових вимірювань до 

менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної 

продукції на основі використання знань з основ законодавства і 

управління виробництвом 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

виконувати розробку 

карт у середовищі 

сучасних 

По завершенню вивчення дисципліни «Геоінформаційні 

технології в просторовому плануванні» студенти зможуть: 

- узагальнювати та систематизувати дані;  

– проводити аналіз та систематизацію інформації;  

– використовувати програмні засоби для обробки інформації;  

– шукати науково-технічну інформацію;  

– працювати із пошуковими системами; – 

 використовувати способи та засоби отримання, збереження та 

переробки інформації;  



– працювати з пакетами прикладних програм ГІС;  

– використовувати для роботи готові електронні бази 

картографічних даних;  

– використовувати на практиці можливості геоінформаційних 

систем при створенні тематичних карт;  

– створювати оригінали карт, планів та інших графічних 

матеріалів; 

– використовувати картографічний метод у комп’ютерному 

картографуванні; 

– використовувати сучасні інформаційні технології для 

проведення науково-дослідницької оцінки стану території та її 

картографування для вирішення професійних завдань; 

 – володіти методами пошуку, обробки та аналізу інформації з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

Інформаційне 

забезпечення 

 Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні,  практичні, семінарські заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 


