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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. Очікується, 

що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські (практичні) 

заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати 

пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою підготувати 

доповіді до визначених робочою програмою тем семінарських (практичних) 

занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих лекційних 

тем або питань. 

Що будемо вивчати? Теоретичні і практичні знання щодо структурно-функціональної організації  

геоінформаційних систем, способами управління геоінформаційними 

системами. 

Чому це треба вивчати? Курс дисципліни спрямований на формування у здобувачів вищої освіти знань 

та умінь застосування геоінформаційнв системи з основними поняттями 

картографії, геоінформатики, з системою глобального позиціонування та 

процесом дистанційного зондування; оволодіня знаннями про системи, які 

призначені для збору, зберігання, аналізу та графічної візуалізації просторових 

даних і пов'язаної з ними інформації про представлених в ГІС об'єктах; 

отримання практичних навичок під час роботи з геоінформаційними 

технологіями (створення електронних картографічних зображень); формувати 

уявлення про сферу застосування ГІС. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

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

інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу, робити презентації та повідомлення. 
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Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних 

досліджень. 

Зміст дисципліни Визначення ГІС та геоінформаційних технологій. Історія розвитку 

геоінформаційних технологій в світі та Україні. Класифікації та структура ГІС. 

Функціональні можливості ГІС. Апаратні засоби ГІС. Огляд основних 

програмних ГІС-продуктів. Основні джерела даних для ГІС. Робота за 

географічними картами. Поняття про дистанційне зондування та систему 

супутникового позиціювання. Організація даних в ГІС. Поняття про 

географічні дані та атрибутивну інформацію. Поняття про географічні дані, 

растрову та векторну структуру в ГІС. Представлення просторової інформації 

в ГІС. Атрибутивна інформація. Бази даних і керування ними. Способи 

введення даних. Перетворення вихідних даних. Методи і засоби візуалізації. 

Поняття про цифрову карту. Багатошаровість електронної карти. Області 

застосування геоінформаційних технологій. Взаємодія ГІС і глобальної мереж. 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та додаткових 

декількох видів завдань: підготовці доповідей за заданою проблематикою 

дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; 

підготовка до поточного контролю знань, що полягає в опрацюванні 

контрольних запитань, питань для самодіагностики, самостійному 

опрацюванні теоретичного матеріалу за зазначеною тематикою; 

систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до заліку. 

Міждисциплінарні зв’язки Екологія, Фізика, Інформатика Техноекологія, Урбоекологія, Екологічне 

маркування. 
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