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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета  

 
Формування у студентів системи теоретичних і 

практичних знань з інформаційних технологій в 

гідрометеорології.  
Компетентність К14. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, 

екології, математики, інформаційних технологій тощо при 

вивченні Землі та її геосфер 

Результат навчання ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, 

екології, математики, інформаційних технологій тощо при 

вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер 

Базові знання -класифікації гідрометеорологічної інформації, методів її збору, 

обробітку та узагальнення; 

-етапів розвитку інформаційних технологій в гідрометеорології; 

-характеристик автоматизованих робочих місць спеціалістів з 

гідрометеорології (АРМ), в т.ч. програмного забезпечення і 

способів візуалізації; 

-автоматизованих робочих місць (АРМ) синоптика, гідролога і 

агрометеоролога; 

-географічних інформаційних систем (ГІС) та етапів розвитку ГІС-

технологій; 

- структур, організації і функціонування ГІС; 

-методів формалізації просторово розподіленої інформації; 

-аналітичних можливостей ГІС. 

Базові вміння -здійснювати збір географічної інформації для створення 

просторової бази даних та тематичних карт; 

-організовувати процес введення, зберігання та редагування 

просторових даних; 

- створювати тематичні цифрові карти: показників кліматичних, 

гідрометеорологічних і агрокліматичних ресурсів, ґрунтового 

покриву,  

-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, зручний 

для прийняття управлінських рішень;  

-здійснювати підготовку та друк картографічного матеріалу. 

Базові навички Мати навички застосування географічних інформаційних 
систем (ГІС) при візуалізації просторового розподілу 
показників гідрометеорологічних умов. 

Пов’язані силлабуси Немає 

Попередня 

дисципліна 

Вища математика 

Наступна дисципліна Немає 

Кількість годин Денна форма навчання: Лекції:30 годин, практичні заняття – 30 

годин, СРС – 60 годин. 

Заочна форма навчання: Лекції - 2 години, СРС – 110 годин. 

 



  

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційні модулі 

2.1.1 Денна форма навчання 
 

КОД 

Назва модуля  та тем Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-Л1  Характеристика гідрометеорологічної інформації та 

інформаційні технології  

10 10 

Тема1. Загальна характеристика гідрометеорологічної 

інформації. 

Тема 2. Інформаційні технології в гідрометеорології. 

Тема 3. Характеристика автоматизованих робочих місць 

(АРМ) як системи інформаційних технологій в 

гідрометеорології.  

ЗМ-Л2 Геоінформаційні системи (ГІС) для просторової 

візуалізації гідрометеорологічної інформації 

20 15 

Тема 4. Геоінформаційні технології 

Тема 5. Структура і функції ГІС 

Тема 6. Методи формалізації просторово розподіленої 

інформації 

Тема 7.Аналітичні можливості ГІС. 

Залік Підготовка до залікової контрольної роботи 5 

Всього  30 30 

 

2.1.2 Заочна форма навчання 
КОД Назва модуля  та тем Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-Л1  Характеристика гідрометеорологічної інформації та 

інформаційні технології  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Тема1. Загальна характеристика гідрометеорологічної 

інформації. 

Тема 2. Інформаційні технології в гідрометеорології. 

Тема 3. Характеристика автоматизованих робочих місць 

(АРМ) як системи інформаційних технологій в 

гідрометеорології.  

ЗМ-Л2 Геоінформаційні системи (ГІС) для просторової 

візуалізації гідрометеорологічної інформації 

Тема 4. Геоінформаційні технології 

Тема 5. Структура і функції ГІС 

Тема 6. Методи формалізації просторово розподіленої 

інформації 

Тема 7.Аналітичні можливості ГІС. 

Залік Підготовка до залікової контрольної роботи  5 

Всього  2 65 

2 години – Настановна лекція 

Консультації: Ляшенко Галина Віталіївна: 

вівторок, четвер  10.00 –12.00, ауд 233. 



  

 

2.2. Практичні модулі 

2.2.1 Денна форма навчання 
Код Назва модуля та тем Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-П1 Практична робота 1.Оцінка якості паперових вихідних 

картографічних матеріалів з метою придатності для 

подальшої векторизації 

6 8 

Практична робота 2. Сканування вихідного 

картографічного матеріалу 

ЗМ-П2 Практична робота 3.  Зшивання растрових фрагментів 

вихідного картографічного матеріалу 

24 22 

Практична робота 4. Створення проекту та прив’язка 

растрового зображення в програмі ArcGIS 

Практична робота 5. Складання цифрової карти. 

Вдосконалення геометричної точності та топологічної 

коректності цифрової карти 

Практична робота 6. Створення тематичної карти: 

Складання макету електронної карти. Введення 

атрибутивної інформації. 

Всього  30 30 

 

2.2.2 Заочна форма навчання 
Код Назва модуля та тем Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-П1 Практична робота 1.Оцінка якості паперових вихідних 

картографічних матеріалів з метою придатності для 

подальшої векторизації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

35 

Практична робота 2. Сканування вихідного 

картографічного матеріалу 

ЗМ-П2 Практична робота 3.  Зшивання растрових фрагментів 

вихідного картографічного матеріалу 

Практична робота 4. Створення проекту та прив’язка 

растрового зображення в програмі ArcGIS 

Практична робота 5. Складання цифрової карти. 

Вдосконалення геометричної точності та топологічної 

коректності цифрової карти 

Практична робота 6. Створення тематичної карти: 

Складання макету електронної карти. Введення 

атрибутивної інформації. 

Всього   45 

Консультації: 

Данілова Наталія Василівна: середа, четвер,  14.30 –16.30, ауд 224. 

 

 

 



  

 

2.3 Самостійна робота студента  та контрольні заходи 

2.3.1 (Денна форма навчання) 
Код 

модуля 

Завдання на СРС та контрольні заходи Кількість 

годин 

Строк 

проведення 

ЗМ-Л1 1.Підготовка до лек-

ційних занять (УО) 

2. Підготовка до 

модульної контрольної 

роботи (обов’язково) 

Вивчення певних тем 

лекційного модулю 

Контрольна робота  

(обов’язкова) 

6 

 

4 

До кожної 

лекції 

7-й тиждень 

семестру 

ЗМ-Л2 1.Підготовка до лек-

ційних занять (УО) 

2. Підготовка до 

модульної контрольної 

роботи (обов’язково) 

Вивчення певних тем 

лекційного модулю 

Контрольна робота  

(обов’язкова) 

8 

 

7 

До кожної 

лекції 

14-й 

тиждень 

семестру 

ЗМ-П1 1.Підготовка до 

практичних занять УО). 

2.Підготовка до захисту 

практичних робіт 

(обов’язково) 

Збір необхідної 

інформації 

Оформлення звітів з 

практичних робіт 

відповіді на запитання 

(обов’язкова) 

2 

 

6 

До кожного 

заняття  

За 

розкладом 

ЗМ-П2 1.Підготовка до 

практичних занять 

(УО). 

2.Підготовка до захисту 

практичних робіт 

(обов’язково) 

Збір необхідної 

інформації 

 

Оформлення звітів з 

практичних робіт та 

відповіді на запитання 

(обов’язкова) 

4 

 

 

18 

До кожного 

заняття  

 

За 

розкладом 

 Підготовка до залікової контрольної роботи 5  

                                             Разом 60  

 

2.3.2 (Заочна форма навчання) 

Результати виконання завдань з самостійної роботи студенти повинні 

надсилати у особистому профілі курсу «Інформаційні технології в 

гідрометеорології» для дистанційного навчання бакалаврів зі спеціальності 

«Науки про Землю» http://dpt02s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=109 до термінів, 

вказаних у таблиці. 
Код 

модуля 

Завдання на СРС та контрольні заходи Кількість 

годин 

Строк 

проведення 

ЗМ-Л1 1.Вивчення тем лекцій (відповідь на запитання).  

 

2. Підготовка до модульної контрольної роботи  

(обов’язково) 

16 

 

4 

Жовтень-

лютий н.р. 

Кінець 

лютого 

ЗМ-Л2 1.Вивчення тем лекцій (відповідь на запитання).  

 

2. Підготовка до модульної контрольної роботи 

(обов’язково) 

30 

 

10 

Березень-

травень н.р. 

Кінець травня 

ЗМ-П1 1.Підготовка до практичних робіт  

(вивчення теоретичних відомостей за темою 

2 

 

Жовтень-

листопад н.р. 

http://dpt02s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=109


  

практичної роботи та збір необхідної інформації) 

2.Підготовка до захисту практичних робіт: 

оформлення звітів з практичних робіт та 

відповідей на запитання (обов’язково) 

 

8 

 

Кінець 

листопада 

ЗМ-П2 1.Підготовка до практичних робіт (вивчення 

теоретичних відомостей за темою роботи та збір 

необхідної інформації 

2.Підготовка до захисту практичних робіт: 

оформлення звітів з практичних робіт та 

відповідей (обов’язково) 

5 

 

 

30 

Грудень-  

травень н.р. 

 

Кінець травня 

 

 Підготовка до залікової контрольної роботи 5  

                                             Разом 110  

 

2.4.  Методика проведення та  оцінювання контрольних заходів. 

Теоретичний курс вивчення дисципліни містить сім тем, які об’єднані в два 

лекційні модулі: ЗМ-Л1 (теми 1-3), ЗМ-Л2 (теми 4-7) і шість практичних робіт, 

які входять в два практичних модулі: ЗМ-П1 (роботи 1-2) і ЗМ-П2 (роботи 3-6). 

Теоретичний матеріал міститься у структурованому конспекті лекцій [1],  

а пояснення до виконання практичних робіт – у методичних вказівках [2]. 

Загальна оцінка вивчення дисципліни складає 100 балів, із них 

теоретичної частини (ЗМ-Л) – 60 балів (відповідно по 30 балів на ЗМ-Л1  і 

ЗМ-Л2) і практичної частини (ЗМ-П).  – 40 балів (відповідно ЗМ-П1 – 10 балів 

і ЗМ-П2 -30 балів).  

Дві контрольні модульні роботи з теоретичної частини містять по 20 

тестових питань відповідно з трьох і чотирьох тем теоретичного змістовного 

модуля (ЗМ-Л). Кожне питання ЗМ-Л1 і  ЗМ-Л2 оцінюється в 1,5 бал – 

максимальна оцінка кожного теоретичного модуля - 30 балів. Зарахування 

модульних робіт відбувається за умови правильних відповідей на 12 питань, 

тобто по 18 балів. 5 балів знімається за несвоєчасність виконання кожної із 

модульних контрольних Мінімальна  оцінка ЗМ-Л – 30 балів. 

Максимальна оцінка за ЗМ-П1 – 10 балів (із них практичні роботи 1 і 2 

оцінюються по 5 бали; по 1 балу знімається за несвоєчасність захисту робіт. 

Максимальна оцінка за ЗМ-П2 – 30 балів. Із них практичні роботи 3 і 4 

оцінюються по 7 балів, а роботи 5 і 6 – по 8 балів; та по 1 балу знімається за 

несвоєчасність захисту робіт. Мінімальна оцінка за ЗМ-П – 20 балів. 

2.4.1 Для денної форми навчання. 

Методика проведення і оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л 

полягає у перевірці засвоєння матеріалу попередньої лекції шляхом опитування 

студентів на початку наступної лекції і виконанні студентом модульної 

контрольної роботи у терміни, зазначені в табл. 2.3.1. 

Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П 

полягає у перевірці підготовки до виконання практичних робіт і оформлених 

звітів виконаних робіт, які складаються із результатів розрахунків, ілюстрації 

цих результатів і зроблених висновків та відповідей на питання в кінці робіт у 

терміни, зазначені в табл. 2.3.1. 

2.4.2  Для заочної форми навчання. 



  

Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л. 

Методика проведення і оцінювання контрольного заходу для ЗМЛ полягає у 

перевірці надісланих у особистому профілі курсу «Інформаційні технології в 

гідрометеорології» для дистанційного навчання бакалаврів зі спеціальності 

«Науки про Землю» http://dpt02s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=109 до термінів, 

вказаних у табл. 2.3.2. 

Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П. 

Контроль виконання практичних робіт (ПР) здійснюється за трьома 

критеріями: своєчасність і вірність виконання роботи та відповіді на запитання, 

надісланих у особистому профілі курсу «Інформаційні технології в 

гідрометеорології» для дистанційного навчання бакалаврів зі спеціальності 

«Науки про Землю» http://dpt02s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=109 до термінів, 

вказаних у табл. 2.3.2. 

Загальна оцінка за теоретичну і практичну частину виконується шляхом 

простого розрахунку суми балів. 

2.5  Методика проведення та оцінювання підсумкового заходу. 

Контроль поточних знань виконується на базі кредитно-модульної системи 

організації навчання. Підсумковим контролем рівня знань студентів є залік. 

Наприкінці періоду вивчення дисципліни студент отримує інтегральну 

оцінку за відповідною шкалою. Студент вважається допущеним до 

підсумкового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені 

силлабусом дисципліни і набрав за модульною системою суму не менше 30 і 20 

балів за теоретичну і практичну частини. 

Інтегральна оцінка по дисципліні, яка закінчується заліком, розраховується 

за формулою:  

В= 0,75хОЗ +0,25хОЗКР, 

де ОЗ - оцінка за змістовними модулями,  

ОЗКР - оцінка залікової контрольної роботи. 

Застосовуються такі критерії оцінювання вивчення дисципліни :  

 

ОЦІНКА 

За 

національною 

шкалою 

За 

шкалою 

ЕСТS 

За  

системою ОДЕКУ 

(у %) 

 

 

 

Зараховано 

 

A 90-100 

B 82-89,9 

C 74-81,9 

D 64-73,9 

E 60-63,9 

Незараховано FX 35-59,9 

F 01-34,9 

 

http://dpt02s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=109
http://dpt02s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=109


  

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

3.1 Модуль ЗМ-Л1 
Характеристика гідрометеорологічної інформації та інформаційні технології. В 

ЗМ-Л1 включено такі теми: Загальна характеристика гідрометеорологічної 

інформації. Інформаційні технології в гідрометеорології. Характеристика 

автоматизованих робочих місць (АРМ) як системи інформаційних технологій в 

гідрометеорології. 

 

3.1.1 Повчання. 

 

Самостійна робота студентів денної та заочної форм навчання щодо 

вивчення ЗМ-Л1 полягає у вивченні тем лекційних модулів та підготовку до 

модульної контрольної роботи. 

Вивчення тем лекційних модулів дисципліни, що наведені у п. 2.1 

передбачає опрацювання лекційного матеріалу, вивчення основного і, за 

бажанням, додаткового навчально-методичного забезпечення із списку 

літератури та перевірку знань шляхом відповіді на питання самооцінки. 

Після вивчення тем змістовного модуля ЗМ-Л1 за допомогою навчально-

методичного забезпечення [1] студент має оволодіти такими знаннями: 

- загальна характеристика гідрометеорологічної інформації; 

- галузі, в яких  використовується гідрометеорологічна інформація; 

- типи, класи і види гідрометеорологічної інформації;  

-  інформаційні технології в гідрометеорології; 

- характеристика поширених в Світі і в Україні  

- характеристики автоматизованих робочих місць (АРМ) як систему 

інформаційних технологій в гідрометеорології; 

 

3.1.2 Питання для самоперевірки 

 
1 Назвати питання, які вирішуються з використанням 

гідрометеорологічною інформацією 

[1]  с.4-6 

2 З чим пов’язане збільшення залежності галузей 

господарства від гідрометеорологічної інформації?  

[1]  с.5-6 

3 Назвати галузі господарства, які найбільше залежать 

від гідрометеорологічної інформації 

[1]  с.5 

4 Які методи використовують застосовуються при 

розробці інформаційних технологій?  

[1]  с.6-7 

5 Які програмні комплекси застосовуються в 

оперативній гідрометеорології України та інших 

країнах?  

[1]  с.10-11 

6 Що являють собою автоматичні робочі місця (АРМ)?  [1]  с.11-12 

7 Назвати складові і програмні модулі АРМ [1], с.11-15 

8 Принцип здійснення стандартних запитів до бази 

даних? 

[1]  с.11-12 



  

9 Методи складання ГІС-карти в АРМ?  [1]  с.12-14 

10 Яку інформацію можна відобразити на ГІС-картах за 

допомогою процедур АРМ?  

[1]  с.12-14 

11 У якому вигляді здійснюється просторове 

представлення гідрометеорологічної інформації в 

АРМ?  

[1]  с.13-14 

12 Назвати найбільш успішний програмний комплекс, 

який використовується в авіаційній метеорології 

[1]  с.16-17 

13 Які глобальні синоптичної прогностичні моделі 

мають найбільше застосування при роботі в АРМ-

синоптик 

[1]  с.16-20 

14 Дати характеристику задач, які вирішуються при 

застосуванні АРМ-гідролога? 

[1]  с.32-34 

15 Описати програмний комплекс АРМ-агрометеоролог [1]  с.35-36 

 

3.2 Модуль ЗМ-Л2 
 

3.2.1 Повчання. 

 

Самостійна робота студентів денної та заочної форм навчання щодо 

вивчення ЗМ-Л2 полягає у вивченні тем лекційних модулів (Геоінформаційні 

системи (ГІС) для просторової візуалізації гідрометеорологічної інформації. В 

ЗМ-Л1 включено такі теми: геоінформаційні технології, структура і функції ГІС, 

методи формалізації просторово розподіленої інформації, аналітичні можливості ГІС) 

та підготовку до модульної контрольної роботи. 

Вивчення тем лекційних модулів дисципліни, що наведені у п. 2.1 

передбачає опрацювання лекційного матеріалу, вивчення основного і, за 

бажанням, додаткового навчально-методичного забезпечення із списку 

літератури та перевірку знань шляхом відповіді на питання самооцінки. 

Після вивчення тем змістовного модуля ЗМ-Л2 за допомогою навчально-

методичного забезпечення [1] студент має оволодіти такими знаннями: 

- загальна характеристика гідрометеорологічної інформації; 

- галузі, в яких  використовується гідрометеорологічна інформація; 

- типи, класи і види гідрометеорологічної інформації;  

-  інформаційні технології в гідрометеорології; 

- характеристика поширених в Світі і в Україні  

- характеристики автоматизованих робочих місць (АРМ) як систему 

інформаційних технологій в гідрометеорології; 

 

3.2.2 Питання для самоперевірки 

 
1 Дати визначення термінів «інформація», 

«інформатика», «геоінформатика» і пояснити 

відмінність «географічні інформаційні системи» від 

інших інформаційних систем  

[1]  с.39-40 

2 Які задачі можна вирішити із застосуванням [1]  с.40-41 



  

геоінформаційних систем 

3 Що являє структура географічних інформаційних 

систем і назвати складові географічних 

інформаційних систем  

[1]  с.43-44 

4 Описати апаратний комплекс ГІС [1]  с.44 

5 Назвати призначення і склад програмного комплексу 

ГІС 

[1]  с.45-46 

6 Вказати найбільш відомі комерційні ГІС-пакети [1]  с.45-46 

7 Назвати види інформації у середовищі ГІС?  [1]  с.46-47 

8 Описати функції ГІС [1]  с.37-48 

9 Описати методи формалізації просторових даних  [1]  с.49 

10 Растрова модель просторових даних, її структура, 

умови застосування і способи «стиску» просторових 

даних 

[1]  с.50-54 

11 Векторна модель просторових даних, способи 

представлення і «стиску» просторових даних  

[1]  с.54-59 

12 Переваги і недоліки при застосуванні растрової і 

векторної моделей просторових даних 

[1]  с.59-60 

13 Методи аналізу просторових даних в ГІС  [1]  с.60-69 

14 Призначення, характеристика і можливості цифрової 

моделі рельєфу 

[1]  с.70-74 

15 Застосування ГІС для географічного мережевого 

аналізу 

[1]  с.75 

 

3.3 Модуль ЗМ-П1  

 
Змістовний практичний модуль ЗМ-П1 включає виконання двох практичних 

робіт: Оцінка якості паперових вихідних картографічних матеріалів з метою 

придатності для подальшої векторизації.  Сканування вихідного картографічного 

матеріалу. 

 

3.3.1.Вміння. 

Після виконання ЗМ-П1, студенти повинні оволодіти наступними вміннями: 

- оцінювати паперовий картографічний матеріал на його придатність для 
створення цифрової карти;  

-  виконувати підготовку системи реперних точок на вихідному паперовому 
картографічному матеріалі та визначити їх координати (географічні або 
геодезичні в залежності від  цілі роботи). 

 
3.3.2. Питання для самоперевірки. 

1. Яке головне завдання внесення даних у ГІС? 

2. Які вимоги ставлять перед даними до початку сканування? 

3. Яких рекомендацій потрібно дотримуватися з вибору ВКМ? 

4. Що таке реперні точки і як їх визначають? 

5. Назвіть основне правило сканування. 

6. Які бувають режими сканування? 

7. Що таке сканування паперового матеріалу? 



  

8. Для чого при  скануванні наступного фрагменту потрібно забезпечити достатнє 

перекриття зони сканування для накладення цього листа на попередній? 

9. Який формат краще застосовувати при зберіганні растрових зображень? 
 

3.3.3. Наявне в бібліотеці університету і на кафедрі агрометеорології та 

агроекології навчально-методичне забезпечення ЗМ-П1: 

1. Ляшенко Г.В. Інформаційні технології в гідрометеорології: конспект лекцій. 

Одеса:ОДЕКУ, 2020. -78с. 

2. Ляшенко, Г. В., Данілова, Н. В. (2019) Інформаційні технології в 

гідрометеорології: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. 

http://eprints.library.odeku.edu.ua/6137 

3. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические 

информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 

1997. - 196  

4. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические 

информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 

1997. - 196 с. 

 

3.4 Модуль ЗМ-П2  

 
Змістовний практичний модуль ЗМ-П2 включає виконання чотирьох практичних 

робіт: Зшивання растрових фрагментів вихідного картографічного матеріалу. 

Створення проекту та прив’язка растрового зображення в програмі ArcGIS. 

Складання цифрової карти і вдосконалення геометричної точності та топологічної 

коректності цифрової карти. Створення тематичної карти, складання макету 

електронної карти та введення атрибутивної інформації. 

 

3.4.1 Вміння 

Після виконання ЗМ-П1, студенти повинні оволодіти наступними вміннями: 

- зшивати растрові фрагменти паперових карт; 

- створювати проекти та виконувати прив’язку растрових зображень у 

програмі ArcGis; 

- складати цифрові карти; 

- виконувати оцінку геометричної точності та топографічної коректності 

цифрової карти 

- створювати тематичні карти та складати макет електронної карти.  

 

3.4.2. Питання для самоперевірки. 

1. Що таке «зшивка»? 

2. До яких операцій зводиться «зшивання» растрових зображень? 

3. За допомогою якої програми проводиться «зшивка» растрових 

фрагментів? 

4. Скільки потрібно реперних точок для «зшивки» растрових зображень? 

5. За допомогою якої функції додаємо вихідний растр до вікна Layers? 

6. Які елементи входять до панелі інструментів Georeferencing? 

http://eprints.library.odeku.edu.ua/6137


  

7. Назвіть способи присвоєння координатної інформації растровому 

зображенню? 

8. Що забезпечує тип ресемлінгу геокодованого зображення? 

9. Що таке крива Безьє? 

10. За допомогою яких інструментів проводиться оцифровка об’єктів? 

11. Назвіть типи об’єктів. 

12. Що дозволяє інструмент «Трасування»? 

13. Що таке геометрична точність та топологічна коректність? 

14. Яка команда встановлює рамку карти на основі вибраних параметрів? 

15. Яка команда дає змогу налаштувати вигляд умовних позначень та їх 

параметри? 

16. Як під час роботи над макетом зафіксувати той масштаб, у якому ви 

збираєтесь роздрукувати карту? 

17. Як підготовити карту до друку? 
 

3.4.3. Наявне в бібліотеці університету і на кафедрі агрометеорології та 

агроекології навчально-методичне забезпечення ЗМ-П2: 

1. Ляшенко Г.В. Інформаційні технології в гідрометеорології: конспект лекцій. 

Одеса:ОДЕКУ, 2020. -78с.???? 

2. Ляшенко, Г. В., Данілова, Н. В. (2019) Інформаційні технології в 

гідрометеорології: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. 

http://eprints.library.odeku.edu.ua/6137 

3. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические 

информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 

1997. - 196  

4. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические 

информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 

1997. - 196 с. 

 

4 ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА 

СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1  

 

1. Назвати галузі господарства, які відрізняються найбільшою залежністю від 

гідрометеорологічної інформації [1], с.4. 

2. Що являє собою гідрометеорологічна мережа? [1], с.4. 

3. Назвати груп питань, які розглядаються при застосуванні інформаційних 

технологій  в гідрометеорології? [1], с.4-5.. 

4. Які завдання гідрометеорологічної мережі входять в першу групу? [1], с.5. 

5. Які завдання гідрометеорологічної мережі входять в другу групу? [1], с.5. 

6. Які завдання гідрометеорологічної мережі входять в третю групу? [1], с.5. 

7. Назвати типи і класи гідрометеорологічної інформації [1], с.5-6. 

8.  З чим пов’язують збільшення залежності галузей господарства від 

гідрометеорологічної інформації? [1], с.6. 

9. Яка гідрометеорологічна інформація називається первинною? [1], с.6. 

http://eprints.library.odeku.edu.ua/6137


  

10. Яку первинну гідрометеорологічну інформацію називають регулярною? 

[1], с.6. 

11. Яку первинну гідрометеорологічну інформацію називають 

нерегулярною? [1], с.6. 

12. Яка гідрометеорологічна інформація називається вторинною? [1], с.6. 

13. Яка гідрометеорологічна інформація відноситься до першого класу? [1], 

с.6. 

14. Яка інформація відноситься до другого класу? [1], с.6. 

15. Які методи застосовуються при розробці інформаційних технологій? [1], 

с.6-7. 

16. Програмні комплекси, що застосовуються в оперативній гідрометеорології 

України та інших країнах? [1], с.10-11. 

17. Автоматичні робочі місця (АРМ), їх складові та програмні модулі? [1], с.11-

15. 

18. За яким принципом здійснюються стандартні запити до бази даних? 

 [1], с.11-12. 

19. Метод складання ГІС-карт в АРМ тау якому вигляді здійснюється 

просторове представлення гідрометеорологічної інформації в АРМ? [1], 

с.12-14. 

20. Назвати найбільш успішний програмний комплекс, який використовується в 

авіаційній метеорології [1], с.16-17. 

21. Назвати автоматизовані комплекси, за якими здійснюються мезомасштабні 

дослідження в авіаційній та синоптичній метеорології [2], с.15-18. 

22. Глобальні синоптичної прогностичні моделі, що мають найбільше 

застосування? [1], с.16-20. 

23. Вказати завчасність глобальних синоптичних прогностичних моделей UM, 

NAVGEM і GES [1], с.17-18. 

24. Вказати горизонтальну і вертикальну роздільність глобальних синоптичних 

прогностичних моделей UM, NAVGEM і GES [1], с.17-18. 

25. Які показники визначаються за допомогою моделей UM, NAVGEM і GES? 

[1], с.16-18. 

26. Дати характеристику спеціалізованій інформаційній системі АРМ [1], с.15-

125. 

27. Назвати особливості складання аерологічних діаграм (АД) в АРМ-синоптик. 

[1], с. 26-31. 

28. Описати автоматизоване робоче місце гідролога (АРМ-гідролог)? [1], с.32. 

29. Назвати складові автоматизованого робочого місця гідролога (АРМ-

гідролог) [1], с. 32-33. 

30. Яку інформацію в АРМ –гідролога вміщує таблиця ЦГМ/ГМО? [1], с.32-33. 

31. Яку інформацію АРМ-гідролога  вміщує таблиця «Нормативи»? [ 1], с.34. 

32. За допомогою якої функції меню в АРМ-гідролога активізується 

інформація? [1], с.34-35. 

33. За якою процедурою відбувається в АРМ-гідролог запуск програми 

внесення щоденних даних? [1], с.32-33. 



  

34. За якою процедурою відбувається в АРМ-гідролог запуск програми обробки 

щоденних даних? [1], с.31-32. 

35. В якій програмі складаються карти в АРМ-гідролога? [1], с.34. 

36. Назвати складові автоматизованого робочого місця агрометеоролога 

(АРМА) [1], с.34-35. 

37. Яку інформацію в АРМ –агрометеоролога вміщує таблиця ЦГМ/ГМО? [1], 

с.35-36. 

38. Яку інформацію АРМ-агрометеоролога  вміщує таблиця «Нормативи»? [1], 

с.35-36. 

39. Особливості формування таблиць в АРМ агрометеоролога? [1], с.35-36. 

40. В якій програмі складаються карти в АРМ-агрометеоролога? [1], с.35-36. 

 

4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л2 й  

 

1. Дати визначення терміну «інформація», «інформатика» і геоінформатика» [1, 

стор.39-40]. 

2. Назвати відмінність «географічні інформаційні системи» від інших 

інформаційних систем [1, стор.39-40]. 

3. Задачі, які вирішують із застосуванням географічних інформаційних 

технологій [1, стор.40-41].  

4. Назвати етапи розвитку технології географічних інформаційних систем в 

світі [1, стор.42]. 

5. Пояснити структуру географічних інформаційних систем  [1, стор. 43-44]. 

6. Назвати складові географічних інформаційних систем [1, стор. 43-44]. 

7. Що являє собою апаратний комплекс ГІС?[ 1, стор. 44]. 

8.  Назвати призначення програмного комплексу ГІС [1, стор. 45]. 

9. Описати склад програмного комплексу ГІС [1, стор. 45-46]. 

10. Назвати найбільш відомі комерційні ГІС-пакети [1, стор. 45-46]. 

11. Види інформації у середовищі ГІС [1, стор. 46-47]. 

12.  Назвати функції ГІС[ 1, стор. 47-48]. 

13. Назвати методи формалізації просторових даних [1, стор.49]. 

14. Растрова модель просторових даних та її ієрархічна растрова структура ГІС [1, 

стор.50-51]. 

15. За яких умов можливе застосування растрової моделі просторових даних [1, 

стор.51-54]. 

16. Способи “стиску” в растровій моделі просторових даних [1, стор.52-54]. 

17. Назвати умови застосування векторної моделі просторових даних [1, стор.54-

55]. 

18. Способи векторного представлення просторових даних [1, стор.55-58]. 

19.  Назвати способи стиску в векторній моделі просторових даних [1, стор.58-

59]. 

20. Назвати переваги застосування растрової моделі просторових даних [1, 

стор.59-60]. 

21. Назвати переваги застосування векторної моделі просторових даних [1, 

стор.59-60]. 



  

22. Назвати недоліки застосування растрової моделі просторових даних. [1, 

стор.59-60]. 

23. Назвати недоліки застосування векторної моделі просторових даних [1, 

стор.59-60]. 

24. Суть принципів растр-векторного перетворення? [1, стор.59-60]. 

25.  Суть принципів вектор-растрового перетворення? [1, стор.59-60]. 

26.  Назвати методи аналізу просторових даних в ГІС [1, стор.61]. 

27. Суть картометричних операції в ГІС[1, стор.61-62]. 

28.  Особливості операцій вибору в ГІС? [1, стор.61-62]. 

29. Суть методів картографічної алгебри [1, стор.62-64]. 

30. . Методи статистичного аналізу в ГІС [1, стор.64-65]. 

31. Методи просторового аналізу в ГІС [1, стор.65-68]. 

32. .Дати характеристику цифрових моделей рельєфу [1, стор.70-72]. 

33. Назвати методи побудови цифрових моделей в ГІС [1, стор.72-74]. 

34. Назвати можливості ГІС щодо аналізу рельєфу на основі його цифрових 

моделей [1, стор.71-74]. 

35. Вказати призначення ГІС-пакету «Рельєф-процесор» [1, стор.73-74]. 

36.  Дати характеристику структур ГІС-пакету «Рельєф-процесору» [1, стор.73-

74]. 

37.  Описати можливості ГІС-пакету «Рельєф-процесор» [1, стор.73-74]. 

38.  Пояснити, що собою являє географічна мережа [1, стор.74-75]. 

39. Назвати методи географічної мережевого аналізу [1, стор.75]. 

40. За допомогою яких сучасних ГІС-пакетів здійснюється мережевий аналіз 

просторових даних? [1, стор.75]. 

 

4.4. Контрольні питання до залікової контрольної роботи 

1. Класифікація гідрометеорологічної інформації 

Джерело № 1, розділ .1, с. 3-9. 

2. Назвати галузі господарства, які відрізняються найбільшою залежністю від 

гідрометеорологічної інформації 

Джерело № 1, розділ 1, с. 4. 

3. Чим можна пояснити збільшення залежності галузей господарства від 

гідрометеорологічної інформації?  

Джерело № 1, розділ 1, с. 4. 

4. Які вимоги до гідрометеорологічної інформації 

Джерело № 1, розділ 1, с. 9 

5. Етапи розвитку інформаційних технологій в гідрометеорології 

Джерело № 1, розділ 2, с. 9-10 

6. Які програмні комплекси застосовуються в оперативній гідрометеорології 

України та інших країнах?  

Джерело № 1, розділ 2, с. 10-11.. 

7. Що являють собою автоматичні робочі місця (АРМ)?  

Джерело № 1, розділ 2, с. 11-12. 

8. Назвати складові АРМ. 



  

Джерело № 1, розділ 2, с. 12-13. 

9. Назвати окремі програмні модулі АРМ.  

Джерело № 1, розділ 2, с. 12-13. 

10. За яким принципом здійснюються стандартні запити до бази даних? 

Джерело № 1, розділ 2, с. 13 
11. За якими методами складаються ГІС-карти в АРМ?  

Джерело № 1, розділ 2, с.13. 

12. Яку інформацію можна відобразити на ГІС-картах за допомогою процедур 

АРМ?  

Джерело № 1, розділ 2, с. 13-15. 

13. Спосіб візуалізації просторового представлення гідрометеорологічної 

інформації в АРМ?  

Джерело № 1, розділ 2, с. 13-15 
14. Назвати найбільш успішний програмний комплекс, який використовується 

в авіаційній метеорології  

Джерело № 1, розділ 3, с. 15-17 
15. Назвати поширенні автоматизовані комплекси, за якими здійснюються 

мезомасштабні дослідження в авіаційній та синоптичній метеорології.  

Джерело № 1, розділ 3, с. 15-18 
16. Які глобальні синоптичної прогностичні моделі мають найбільше 

застосування?  

Джерело № 1, розділ 3, с. 16-20 
17. Вказати завчасність, горизонтальну і вертикальну роздільність глобальної 

синоптичної прогностичної моделі UM  

Джерело № 1, розділ 3, с. 17 
18.  Вказати завчасність, горизонтальну і вертикальну роздільність глобальної 

синоптичної прогностичної моделі NAVGEM  

Джерело № 1, розділ 3, с. 17 
19.Вказати завчасність, горизонтальну і вертикальну роздільність глобальної 

синоптичної прогностичної моделі GES 

 Джерело № 1, розділ 3, с. 18 
20.Що являє собою автоматизоване робоче місце гідролога (АРМ-гідролог)?  

 Джерело № 1, розділ 4, с. 32 
21.Яку інформацію в АРМ –гідролога вміщує таблиця ЦГМ/ГМО?  

Джерело № 1, розділ 4, с. 32-35 
22.Яку інформацію АРМ-гідролога  вміщує таблиця «Нормативи»?  

Джерело № 1, розділ 4, с. 34 
23. За допомогою якої функції меню в АРМ-гідролога активізується 

інформація?  

Джерело № 1, розділ 4, с. 34-35 
24.Назвати програмні модулі автоматизованого робочого місця АРМ-

агрометеоролога?  

Джерело № 1, розділ 5, с. 35-36 
25. Дати визначення терміну «інформація» 

Джерело № 1, розділ 6, с.39 



  

26.  Дати визначення терміну «інформатика» 

Джерело № 1, розділ 6, с. 39 
27.Дати визначення терміну «геоінформатика»  

Джерело № 1, розділ 6, с. 39-40 
28. Назвати відмінність «географічні інформаційні системи» від інших 

інформаційних систем  

Джерело № 1, розділ 6, с. 40-41 
29. . Що являє собою структура географічних інформаційних систем 

 Джерело № 1, розділ 7, с. 43-44 
30. Назвати складові географічних інформаційних систем 

Джерело № 1, розділ 7, с. 43-44 

31. Що являє собою апаратний комплекс ГІС. 

 Джерело № 1, розділ 7, с.44 
32.  Призначення програмного комплексу ГІС 

 Джерело № 1, розділ 7, с. 45-46 
33. Описати склад програмного комплексу ГІС 

 Джерело № 1, розділ 7, с. 45-46 
34. Найбільш відомі комерційні ГІС-пакети  

 Джерело № 1, розділ 7, с. 45-47 
35. Що являє собою блок аналізу як складовий структури ГІС 

Джерело № 1, розділ 3, с. 47  
36. Назвати функції ГІС 

 Джерело № 1, розділ 7, с.47-49 
37.  Назвати зміст інформаційно-довідкової функції 

 Джерело № 1, розділ 7, с. 47 
38. Функція автоматизованого картографування 

 Джерело № 1, розділ 7, с. 48 
39. Функція просторового аналізу 

 Джерело № 1, розділ 7, с. 48 
40. Функція часового моделювання  

 Джерело № 1, розділ 7, с. 48 
41.  Функція підтримки прийняття рішень 

 Джерело № 1, розділ 7, с. 48 
42.  Назвати методи формалізації просторових даних  

 Джерело № 1, розділ 8, с. 49 
43. Назвати види растрового способу формалізації даних 

 Джерело № 1, розділ 8, с. 50 
44. Пояснити ієрархічну растрову структуру в ГІС 

Джерело № 1, розділ 8, с. 50-53 
45. Назвати умови застосування растрової моделі просторових даних  

Джерело № 1, розділ 8, с. 52 
46. Способи “стиску” в растровій моделі просторових даних 

Джерело № 1, розділ 8, с. 53-54 
47. Суть векторної моделі формалізації просторових даних 

 Джерело № 1, розділ 8, с. 55-56 



  

48. Способи векторного представлення просторових даних 

 Джерело № 1, розділ8, с. 56-57 
49.  Назвати способи стиску в векторній моделі просторових даних 

Джерело № 1, розділ 8, с. 57-58 
50. Назвати переваги застосування растрової моделі просторових даних  

 Джерело № 1, розділ 8, с. 56-58 
51. Назвати переваги застосування векторної моделі просторових даних 

Джерело № 1, розділ8, с. 56-58 
52. Назвати недоліки застосування растрової моделі просторових даних 

Джерело № 1, розділ8, с. 56-58 

53. Назвати недоліки застосування векторної моделі просторових даних 

Джерело № 1, розділ8, с. 56-58 

54. У чому полягає суть принципів растр-векторного перетворення? 

 Джерело № 1, розділ 8, с. 59-60 
55.  У чому полягає суть принципів вектор-растрового перетворення? 

 Джерело № 1, розділ 8, с. 59-60 
56.  Назвати аналітичні процедури, які реалізуються в різних ГІС-пакетах 

 Джерело № 1, розділ 9, с. 61 
57. Суть картометричних операції в ГІС  

Джерело № 1, розділ 9, с. 61-62 
58.   Особливості операцій вибору в ГІС?  

Джерело № 1, розділ 9, с. 62 
59. Суть методів картографічної алгебри .  

Джерело № 1, розділ 9, с. 62-66 
60. Методи статистичного аналізу в ГІС 

Джерело № 1, розділ 9, с. 67-68 
61. Методи просторового аналізу в ГІС  

Джерело № 1, розділ 9, с. 68-69 
62. Описати цифрову модель рельєфу 

Джерело № 1, розділ 9, с.70 
63. Назвати методи побудови цифрових моделей ГІС?  

 Джерело № 1, розділ 9, с.70-71 
64. Назвати можливості ГІС щодо аналізу рельєфу на основі його цифрових 

моделей  

Джерело № 1, розділ 9, с. 71-72.  

65. Вказати призначення ГІС-пакету «Рельєф-процесор» 

Джерело № 1, розділ 9, с. 73 
66.  Дати характеристику структур ГІС-пакету «Рельєф-процесору»  

Джерело № 1, розділ 9, с. 73 
67.  Вказати на можливості ГІС-пакету «Рельєф-процесор» 

Джерело № 1, розділ 9, с. 73-74 

68. Що являє собою географічна мережа в ГІС? 

 Джерело № 1, розділ 9, с. 74-75 
69.  Назвати методи географічної мережевого аналізу  

Джерело № 1, розділ 9, с. 74-75 



  

70.За допомогою яких сучасних ГІС-пакетів здійснюється мережевий аналіз 

просторових даних?  

Джерело № 1, розділ 9, с. 16-20 
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