
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ (ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОХІМІЇ)»  
для здобувачів вищої освіти  

освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 201 «Агрономія»   
 
Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 
вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Географічні інформаційні системи 
(технології в агрохімії)» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 
спеціальності 201 «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 
знань про використання в агрохімії програмно-технічного комплексу для 
автоматизованого обліку, зберігання, відображення, аналізу, моделювання 
просторово-координованої інформації та даних дистанційного зондування. 

Завдання навчальної дисципліни: здобути відповідний обсяг 
теоретичних, методологічних знань та практичних навичок для використання 
ГІС-технологій в агрохімії, освоїти основні методи роботи в локальних та 
регіональних геоінформаційних системах з використанням сучасних 
програмних пакетів.  

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Загальні уявлення про географічні інформаційні системи і 

технології. 
Тема 2. Просторовий аналіз та моделювання. Методи інтерполяції. 
Тема 3.  Впровадження і використання ГІС-технологій у сільському 

господарстві. 
Тема 4. Використання ГІС-технологій в агрохімії і управління угіддями. 
Тема 5. Моніторинг урожайності сільськогосподарських культур. 
Тема  6. Інноваційні методи створення цифрових агрохімічних 

паспортів сільськогосподарських земель. 
У результаті опанування дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- вміння виявляти та вирішувати проблеми; 
- здатність працювати в команді; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні предметні компетентності: 
- здійснення комплексного аналізу просторово координованих даних з 

використанням ГІС-технологій; 



- знання основних моделей просторових об’єктів і даних, їх організації 
та управління ними; 

- знання основних методів і засобів отримання, зберігання та переробки 
інформації в ГІС; 

- уміння вирішувати завдання в агрохімії за допомогою ГІС-технологій. 
Результати навчання: 
- володіння базовими знаннями в області сучасних геоинформаційних 

технологій; 
- володіння практичними навичками роботи з сучасними ГІС-пакетами 

і ГІС-технологіями; 
- володіння основними методами і засобами отримання, зберігання та 

переробки інформації в ГІС; 
- уміння створювати і редагувати робочий набір ГІС, нові тематичні 

шари інформації по конкретних об’єктах досліджень; 
- уміння використовувати ГІС-технологій при вирішенні завдань 

сільськогосподарського виробництва; 
- уміння використовувати ГІС-технології в агрохімії; 
- уміння застосовувати фахові компетентності. 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Земельний кадастр» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 
здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
 
 
 


