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Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, 

охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі 

навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про 

довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

Завдання – засвоєння студентами новітніх технологій, методів з побудови 

тематичних карт з екології, побудови моделей їхнього розвитку, визначення 

рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на 

попередження екологічних катастроф, захисту навколишнього середовища, 

населення, локалізації та ліквідації наслідків. 

Цілі курсу (програмні компетентності) – 

- Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

- здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для 

екологічних досліджень. 

- здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та 

збалансованого природокористування. 

- здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

- здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

Програмні результати навчання:  

- уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень; 

- уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних 

джерел для прийняття обґрунтованих рішень; 

- демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення; 

- уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору та обробки даних; 

- демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

 

 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Цифрова картографія 

Тема 1. Зберігання та редагування цифрових даних . 

Картографічні та тематичні (некартографічні) БД. Запис та поле в базі даних. 

Проста база даних. Внутрішні та зовнішні бази даних. Помилки при 

цифруванні: графічні, помилки атрибутів, помилки узгодження графіки та 

атрибутів. Знаходження та видалення помилок різних типів. 

Перетворення проекцій. Зшивання аркушів карти та ув’язка об’єктів по 

межах аркушів. Основні поняття про якість цифрових карт та її оцінку. 

Вимоги до оцінки якості цифрових карт. Основні та описові характеристики 

якості цифрових карт. Стандартизація і сертифікація цифрової 

картографічної продукції. 

 

Тема 2. Інтеграція цифрових даних  

Сутність понять: інтеграція, інтеграція даних, інтеграція баз даних, 

інтегрована БД; система, автоматизована система, автоматизована 

інформаційна система, інтегрована автоматизована система. 

Архітектура типової автоматизованої інформаційної системи. Рівні інтеграції 

цифрових даних: файловий, профіля бази даних, бази даних. Процес 

побудови бази даних. Відкриття даних інших форматів. Геокодування даних: 

вибір опцій геокодування, пошук негеокодованих записів. 

База даних адміністративно-територіального устрою України як приклад 

інтеграції на рівні профіля БД. Розробка еталонної некартографічної БД. 

Вимоги до локальних тематичних БД та обмінних форматів даних. 

Розробка картографічної БД. Зв’язування некартографічних та 

картографічних баз даних. 

 

Тема 3. Цифрові тематичні карти. Способи картографічного зображення 

для створення цифрових тематичних карт  

Зображувальні засоби цифрового тематичного картографування: граничні 

лінії, кольоровий тон, кольорова насиченість, символи (геометричні та 

художні), літерно-цифрові позначення, вектори, пряма вказівка. 

Способи картографічного зображення для створення цифрових тематичних 

карт: діапазони значень, кругова діаграма, стовпчикова діаграма, точки, 

градуйовані символи, індивідуальні значення, поверхня. 

 

Тема 4. Цифрові тематичні карти. Методи розбиття шкал статистичних 

показників програмними засобами для цифрового тематичного 



картографування  

Співставлення способів картографічного зображення об’єктів та явищ в 

традиційній та цифровій картографії. 

Методи розбиття шкал статистичних показників програмними засобами для 

цифрового тематичного картографування та їх співставлення з традиційними 

методами. 

 

Змістовий модуль 2. Цифрова топографія 

Тема 5. Інтерактивне (діалогове) тематичне цифрове картографування  

Етапи створення цифрових тематичних карт: відкриття таблиць тематичних 

даних, відкриття географічних основ, зв’язування тематичних даних з 

географічними основами, переструктурування даних, вибори даних, вибори 

даних з використанням запитів, SQL-запит. вибір способів представлення 

тематичних даних на електронній карті, вибір зображувальних засобів,  

розбиття шкал статистичних показників; візуалізація результатів цифрового 

тематичного картографування в інтерактивному режимі. 

 

Тема 6. Етапи створення цифрових тематичних карт  

Етапи створення цифрових тематичних карт: вибір способів представлення 

тематичних даних на електронній карті, вибір зображувальних засобів,  

розбиття шкал статистичних показників; візуалізація результатів цифрового 

тематичного картографування в інтерактивному режимі. 

 

Тема 7. Елементарний просторовий аналіз  

Вступ до просторового аналізу. Геометричні об’єкти високого рівня: точкові 

(простий центроїд, центр тяжіння, зважений центр тяжіння, вузли), лінійні 

(межі, мережі, угрупування) та площинні (суцільні, фрагментарні, 

перфоровані). 

 

Тема 8. Пошук об’єктів в базі даних. Вибори даних з БД  

 Пошук об’єктів в базі даних. Визначення точкових, лінійних та площинних 

об’єктів на основі їх атрибутів. Вибори даних з БД. 

 

Тема 9. Класифікація та перекласифікація об’єктів в БД  

Принципи класифікації об’єктів. Перекласифікація об’єктів: об’єднання, 

роз’єднання даних; об’єднання та поділ даних із встановленням цільового 

об’єкта; вирізання об’єктів. Оверлейні вузли. Створення буферів. 

 

 



Модуль 2 

Змістовий модуль 3. ГІС і бази даних  

Тема 10. Статистичні поверхні  

Сутність поняття: статистична поверхня. 

Зображення поверхонь на картах. Вибірка статистичних поверхонь. Растрові 

поверхні. 

Інтерполяція та її види: лінійна інтерполяція, метод зворотних зважених 

відстаней, метод поверхні тренда, крікінг-метод. Застосування інтерполяції. 

Проблеми інтерполяції в комп’ютерних технологіях. 

Дискретні поверхні: карти густоти точок, карти хороплет, дасиметричне 

картографування в статистичних поверхнях. 

 

Тема 11. Цифрові моделі рельєфу (ЦМР)  

Цифрові моделі рельєфу (ЦМР): сутність поняття, джерела вихідних даних 

для створення ЦМР. Підходи до класифікації топографічних поверхонь. 

Способи картографічного зображення рельєфу на цифрових картах. 

Використання ЦМР. Програмні засоби створення і обробки ЦМР.  

 

Тема 12. Інтерполяція та її види. Застосування інтерполяції  

Растрові поверхні. 

Інтерполяція та її види: лінійна інтерполяція, метод зворотних зважених 

відстаней, метод поверхні тренда, крікінг-метод. Застосування інтерполяції. 

Проблеми інтерполяції в комп’ютерних технологіях. 

Дискретні поверхні: карти густоти точок, карти хороплет, дасиметричне 

картографування в статистичних поверхнях.  

 

Змістовний модуль 4 Цифрування карт 

Тема 13. Картографічна генералізація в цифровій картографії  

Проблеми впровадження генералізації в цифрову картографію. Генералізація 

просторових даних. Оператори генералізації. 

 

Тема 14. Цифрування карти в різних масштабах  

Цифрування карти в різних масштабах. 

 

Тема 15. Накладання шарів. Помилки при накладанні шарів  

Картографічне накладання. “Точка в полігоні". “Лінія в полігоні". 

Накладання полігонів. Комп’ютеризація процесу накладання: растрові 

накладання “точка в полігоні" та “лінія в полігоні"; растрове накладання 

полігонів. Накладання в векторних системах. Типи накладань: накладання з 



використанням систем автоматизованого проектування (САПР); топологічне 

векторне накладання: векторні накладання “точка в полігоні" та “лінія в 

полігоні", векторне накладання полігонів. 

Помилки при накладанні шарів. Дасиметричне картографування при 

накладанні шарів. 

 

Тема 16. Захист даних в інформаційних системах  

Принципи захисту інформаційного середовища: законодавче забезпечення; 

єдина державна політика в галузі засекречення інформації; сертифікація 

систем і засобів захисту інформаційного впорядкування правил 

інформаційного обміну. Вразливість системи. Загрози для інформаційних 

систем. 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

п/п 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 
С/Р лекції 

практи

чні 
С/Р 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Основи картографії 

1 Тема 1. Зберігання та редагування 

цифрових даних 

2 3 6 2 1 9 

2 Тема 2. Інтеграція цифрових даних 2 3 6 - 1 9 

 

3 

Тема 3. Цифрові тематичні карти. Способи 

картографічного зображення для створення 

цифрових тематичних карт 

2 2 6 - 1 9 

 

4 

Тема 4. Цифрові тематичні карти. Методи 

розбиття шкал статистичних показників 

програмними засобами для цифрового 

тематичного картографування. 

- 2 6 - - 9 

 Разом ЗМ1 6 10 24 2 3 36 

 

Змістовий модуль 2 Основи топографії 

5 
Тема 5. Інтерактивне (діалогове) тематичне 

цифрове картографування 
2 2 6 2 1 9 

6 Тема 6. Етапи створення цифрових 

тематичних карт 

2 2 6 2 1 9 

7 Тема 7. Елементарний просторовий аналіз 2 2 6 - 1 9 



8 
Тема 8. Пошук об’єктів в базі даних. 

Вибори даних з БД 
 2 6 -  9 

9 
Тема 9. Класифікація та перекласифікація 

об’єктів в БД 
 2 6 -  9 

 Разом МЗ 2 6 10 30 6 6 45 

 

Змістовий модуль 3 ГІС і бази даних    

1

0 

Тема 10. Статистичні поверхні 2 2 6   9 

1

1 

Тема 11. Цифрові моделі рельєфу (ЦМР) 2 2 6   9 

1

2 

Тема 12. Інтерполяція та її види. 

Застосування інтерполції 
- 2 6   9 

 
Разом МЗ 3 

4 6 18   27 

Змістовний модуль 4 Цифрування карт 

1

3 

Тема 13. Картографічна генералізація в 

цифровій картографії 
2 2 6   9 

1

4 

Тема 14. Цифрування карти в різних 

масштабах 

- 2 6   9 

1

5 

Тема 15. Накладання шарів. Помилки при 

накладанні шарів 
- 2 6   9 

1

6 

Тема 16. Захист даних в інформаційних 

системах 
2 2 6   3 

 Разом ЗМ 4 
4 8 24   30 

 ВСЬОГО 20 34 96 6 6 138 

Всього –150 год. (5 кредитів ECTS) 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 

Денна - 96 годин 

1. Поняття про стандартизацію і сертифікацію цифрової картографічної 

продукції (9 год) 

2. Основні вимоги до тематичних баз даних та обмінних форматів даних (9 год.) 

3. Способи картографічного зображення (6 год.) 

4. Методи розбиття шкал статистичних показників ( 6 год.) 



5. Основні вимоги до тематичних баз даних та обмінних форматів даних 

6. Створення цифрових тематичних карт (6 год.) 

7. Просторовий аналіз в ГІС (6 год.) 

8. Пошук та вибірка об’єктів з БД (6 год.) 

9. Принципи класифікації та пере класифікації об’єктів (6 год.) 

10. Зображення поверхонь на картах (6 год.) 

11. Джерела вихідних даних для створення ЦМР (6 год.) 

12. Цифрування карти в різних масштабах (6 год.) 

13. Цифрування карти в різних масштабах (6 год.) 

14. Типи накладань шарів цифрових карт.(6 год.) 

15. Захист даних в інформаційних системах (6 год.) 

 

Заочна 

1. Поняття про стандартизацію і сертифікацію цифрової картографічної 

продукції (9 год) 

2. Основні вимоги до тематичних баз даних та обмінних форматів даних (9 

год.) 

3. Способи картографічного зображення (9 год.) 

4. Методи розбиття шкал статистичних показників (9 год.) 

5. Основні вимоги до тематичних баз даних та обмінних форматів даних (9 

год.) 

6. Створення цифрових тематичних карт (9 год.) 

7. Просторовий аналіз в ГІС (9 год.) 

8. Пошук та вибірка об’єктів з БД (9 год.) 

9. Принципи класифікації та пере класифікації об’єктів (9 год.) 

10. Зображення поверхонь на картах (9 год.) 

11. Джерела вихідних даних для створення ЦМР (9 год.) 

12. Цифрування карти в різних масштабах (9 год.) 

13. Цифрування карти в різних масштабах (9 год.) 

14. Типи накладань шарів цифрових карт (9 год.) 

15. Захист даних в інформаційних системах (9 год.) 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 

 

1. Картографічні та тематичні бази даних: сутність понять. 

2. Поняття про запис та поле в базі даних. Визначення простої бази даних. 

Внутрішні та зовнішні бази даних. 

3. Можливі помилки при цифруванні карт: графічні, помилки атрибутів, 

помилки узгодження графіки та атрибутів. Знаходження та видалення 



помилок різних типів. 

4. Перетворення проекцій в сучасному програмному забезпеченні. 

5. Оцінка якості цифрових карт та вимоги до неї. Основні характеристики 

якості цифрових карт. 

6. Поняття про стандартизацію і сертифікацію цифрової картографічної 

продукції. 

7. Сутність понять: інтеграція, інтеграція даних, інтеграція баз даних, 

інтегрована БД; система, автоматизована система, автоматизована 

інформаційна система, інтегрована автоматизована система. 

8. Характеристика архітектури типової автоматизованої інформаційної системи. 

9. Рівні інтеграції цифрових даних. 

10. Процедура геокодування даних та її призначення. 

11. Основні вимоги до тематичних баз даних та обмінних форматів даних. 

12. Процедура зв’язування некартографічних та картографічних баз даних, її 

відмінність від геокодування. 

13. Зображувальні засоби цифрового тематичного картографування. 

14. Способи картографічного зображення для створення цифрових тематичних 

карт. 

15. Співставлення способів картографічного зображення об’єктів та явищ в 

традиційній та цифровій картографії. 

16. Способи картографічного зображення для створення цифрових тематичних 

карт. 

17. Співставлення способів картографічного зображення об’єктів та явищ в 

традиційній та цифровій картографії. 

18. Основні методи розбиття шкал статистичних показників програмними 

засобами для цифрового тематичного картографування, їх характеристика та 

співставлення з традиційними методами. 

19. Методика створення електронних тематичних карт в програмі MapInfo. 

20. Методика зв’язування тематичних даних з географічними основами. 

21. Вибори необхідних даних та їх види. 

22. Проведення виборів даних з використанням запитів. 

23. SQL-запит та його можливості. Обчислювальні операції з використанням 

SQL-запиту. 

24. Вибір способів представлення тематичних даних на електронній карті. 

25. Вибір зображувальних засобів та розбиття шкал статистичних показників. 

26. Візуалізація результатів цифрового тематичного картографування в 

інтерактивному режимі. 

27. Сутність геоінформаційного аналізу. Пошук необхідних об’єктів в базі даних. 

28. Визначення картографічних об’єктів на основі їх атрибутів. 



29. Вибори даних з БД та їх характеристика. 

30. Види геометричних об’єктів високого рівня. 

31. Пошук необхідних об’єктів в БД. 

32. Визначення картографічних об’єктів на основі їх атрибутів. 

33. Вибори даних з БД та їх характеристика. 

34. Види геометричних об’єктів високого рівня. 

35. Головні принципи класифікації об’єктів. 

36. Необхідність перекласифікації об’єктів. 

37. Застосування програми MapInfo для перекласифікації об’єктів. 

38. Сутність поняття статистичної поверхні та зображення поверхонь на картах. 

39. Вибірка статистичних поверхонь та способи її проведення. 

40. Підходи до класифікації топографічних поверхонь. 

41. Растрові поверхні. 

42. Дискретні поверхні: карти густоти точок, карти хороплет, дасиметричне 

картографування в статистичних поверхнях. 

43. Сутність поняття цифрової моделі рельєфу (ЦМР). 

44. Підходи до класифікації топографічних поверхонь. 

45. Джерела вихідних даних для створення ЦМР. 

46. Програмні засоби створення і обробки ЦМР. Характеристика 

функціональних можливостей програми Surfer. 

47. Інтерполяція та її види: лінійна інтерполяція, метод зворотних зважених 

відстаней, метод поверхні тренда, крікінг-метод. 

48. Застосування інтерполяції. 

49. Проблеми інтерполяції в комп’ютерних технологіях. 

50. Проблеми впровадження генералізації в цифрову картографію. 

51. Генералізація просторових даних. Оператори генералізації. 

52. Застосування SQL-запиту для автоматичного відбору об’єктів. 

53. Необхідність цифрування карти в різних масштабах. 

54. Проблеми впровадження генералізації в цифрову картографію. 

55. Генералізація просторових даних. Оператори генералізації. 

56. Застосування SQL-запиту для автоматичного відбору об’єктів. 

57. Необхідність цифрування карти в різних масштабах. 

58. Комп’ютеризація процесу накладання. 

59. Типи накладань шарів цифрових карт. 

60. Помилки при накладанні шарів. 

61. Дасиметричне картографування при накладанні шарів. 

62. Необхідність захисту даних в інформаційних системах. 

63. Принципи захисту інформаційного середовища. 

64. Сутність поняття: вразливість системи. Загрози для інформаційних систем. 



65. Основи безпеки даних та правила їх захисту. 

66. Особливість експлуатацій систем, що містять просторові дані. 
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