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Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами 
ГІС-технологій та набуття ними навичок використання методів і засобів 
просторового аналізу у вирішенні завдань в різноманітних галузях 
народного господарства, а також формування у фахівця теоретичних 
знань і практичних навичок використання ГІС у виробництві для 
одержання інформації необхідної для прийняття рішень. Предмет 
навчальної дисципліни — географічні інформаційні системи, бази 
просторових даних.  

У результаті вивчення дисципліни студент покращить навички роботи 
на персональному комп'ютері; вивчить та засвоїть на практиці основні 
принципи створення баз даних, а також їх обслуговування; засвоїть 
математичні способи обробки інформації та використання при цьому 
комп'ютерної техніки; вивчить методи візуалізації інформації. 

Під час проведення навчання планується проведення таких форм 
роботи: лекції-презентації, перегляд навчальних та документальних 
фільмів з дисципліни, дискусії та обговорення. 

Перелік тем Тема № 1. Вступ. Характеристика дисципліни, мета та задачі ГІС.  
Тема № 2. Апаратне забезпечення ГІС.  
Тема № 3. Розвиток, класифікація та проблеми вибору ГІС.  
Тема № 4. Організація інформації у ГІС.  
Тема № 5. Введення графічної інформації у ГІС 
Тема № 6. Тематична інформація у ГІС.  
Тема № 7. Класичні ГІС настільного типу.  
Тема № 8. Організація роботи з ГІС.  
Тема № 9. ГІС як засіб прийняття рішень. 
Тема № 10. Використання ГІС в різних галузях народного господарства. 

Лектор Панасюк Андрій Вікторович – доцент 
кафедри маркшейдерії, к.т.н., доцент. В 
2002 році закінчив Житомирський 
державний технологічний університет за 
спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ 
корисних копалин" і отримав кваліфікацію 
магістр з гірництва, гірничий інженер. З 
2002 по 2005 рік аспірант ЖДТУ очної 
форми навчання за спеціальністю 05.15.11 
"Фізичні процеси гірничого виробництва". В 
2006 році захистив дисертацію на тему 
„Оцінка просторового розміщення та 
продуктивності пегматитів з метою їх 
геометризації для обґрунтування параметрів 

їх розробки підземним способом”  
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