
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ» 
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 

спеціальність  201 – «Агрономія» 
 
Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальнакількість годин та кредитів становить 90 годин 3кредита ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

– обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Географічні інформаційні системи» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 201 – 
«Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни:формування у здобувачів вищої освіти  
знань і умінь створення просторової бази даних та тематичних карт, 
функціональних можливостей сучасних ГІС-технологій в умовах 
виробництва для введення, редагування, зберігання, аналізу просторових 
даних із метою проведення моніторингустануземельних ресурсів, 
прогнозування, моделювання та менеджменту агроландшафтів, забезпечення 
технологій точного землеробства. 

Завданнянавчальноїдисципліни:Завданняполягає в тому, 
щобздобувачівищоїосвітинавчилися: 

- здійснювати збирання географічної інформації для створення 
просторової бази даних та тематичних карт; 

- організовувати процес введення, зберігання та редагування просторових 
даних; 

- створювати тематичні цифрові карти: ґрунтового покриву, показників 
якості ґрунтів, прогнозування продуктивності культур, поширення хвороб і 
шкідників і т. ін.; 
- створювати просторову базу даних господарства; 

- використовувати знання функціональних можливостей сучасних ГІС- 
технологій в умовах виробництва для введення, редагування, зберігання, 
аналізу просторових даних; 
- використовувати операції накладання шарів та методів інтерполяції; 

- представляти інформацію, одержану на основі просторового аналізу з 
використанням методів інтерполяції у формі, зручній для прийняття 
управлінських рішень; 

- приймати управлінські рішення на основі проведення просторового 
аналізу. 
- здійснювати підготовку та друк картографічного матеріалу. 

Програманавчальноїдисципліни: 
Тема 1.Географічні інформаційні системи та їх  використання в сфері 
сільськогосподарського виробництва. 
Тема 2.Апаратне забезпечення геоінформаційних систем і технологій. 



Тема 3.Основи геоінформаційних технологій. 
Тема 4.Технології введення просторових даних. 
Тема 5.Просторовий аналіз та моделювання. Методи інтерполяції. 
Тема 6.Використання ГІС-аналізу з метою прийняття управлінських 
рішень. 
Тема 7.Застосування ГІС в сільському господарстві. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
- здатність спілкуватися іншою мовою;  
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність бути критичним і самокритичним;здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації; 
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);здатність приймати 

обґрунтовані рішення;здатність працювати в команді; 
- навички міжособистісної взаємодії; 
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня;  
- здатність працювати в міжнародному контексті; 
- здатність працювати автономно; 
- здатність розробляти та управляти проектами;здатність виявляти 

ініціативу; 
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків; 
- прагнення до збереження навколишнього середовища;  
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  
- здатність допошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  
- навики здійснення безпечної діяльності;  
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність здійснювати автоматизовані інформаційні системи, які 
утворюють з метою збирання, збереження, логічного оброблення та 
представлення просторово-часових даних, основою інтеграції яких є 
картографічна інформація; застосовуватиметод проектування, організації і 
експлуатації систем обробки просторової інформації; вміти застосовувати 
фахові компетентності. 

Результати навчання: 
знаннята розуміння про географічні інформаційні системи (ГІС) та їх 
призначення. Уміннязбору географічної інформації.Знання про функції й 
галузі застосування ГІС і геоінформаиійних технологій.Загальна 



характеристика апаратногозабезпечення ГІС. Пристрої збору і введення 
інформації. Пристрої візуалізації і подання даних. Тенденції розвитку 
апаратного забезпечення. 

Здійснювати збирання географічної інформації для створення 
просторової бази даних та тематичних карт. Організовувати процес 
введення, зберігання та редагування просторових даних. Створювати 
тематичні цифрові карти: ґрунтового покриву, показників якості ґрунтів, 
прогнозування продуктивності культур, поширення хвороб і шкідників і т. 
ін. Створювати просторову базу даних господарства. Використовувати 
знання функціональних можливостей сучасних ГІС- технологій в умовах 
виробництва для введення, редагування, зберігання, аналізу просторових 
даних. Використовувати операції накладання шарів та методів 
інтерполяції. Представляти інформацію, одержану на основі просторового 
аналізу з використанням методів інтерполяції у формі, зручній для 
прийняття управлінських рішень. Приймати управлінські рішення на 
основі проведення просторового аналізу.Вміти застосовувати фахові 
компетентності. 

 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Географічні інформаційні системи» є лекції, лабораторні заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти. 
 
Вид підсумкового контролю –залік. 
 

 


