
Дисципліна Географічні інформаційні системи і технології у захисті рослин 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Географічні 

інформаційні системи і технології у захисті рослин» є опанування 

таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми: «Вища 

математика з основами математичної статистики», «Інформатика з 

основами геоінформатики». 

Що буде вивчатися У ході вивчення дисципліни «Географічні інформаційні системи і 

технології у захисті рослин» є вивчення основних складових 

компонентів географічних інформаційних систем та засвоєнні на 

практиці студентами навичок роботи з основним програмним 

забезпеченням, яке застосовується в геопросторових базах даних. 

Дана дисципліна є логічним продовження знайомства та більш 

детальне ознайомлення студентів із предметами дослідження, 

методами і процедурами, які вони почали вивчати у частині, що 

стосується геоінформатики, зокрема курсу «Інформатика із 

основами геоінформатики». А саме, відповідними технологіями 

отримання географічної інформації, коли по кожному 

інформаційному класу розглядаються технологічні засоби 

отримання інформації, сучасною Глобальною Системою 

Позиціювання (GPS – агл.), загальними характеристиками 

географічної інформації, методикою предметного 

геоінформаційного моделювання в ОС Windows, графічними 

інтерфейсами користувача і функціональністю однієї з провідних 

відкритих платформ ГІС – QGIS. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Практичне застосування наукових методів і прийомів, пов’язаних 

з вивчення функціональних можливостей сучасних ГІС технологій 

в умовах виробництва для введення, редагування, зберігання, 

аналізу просторових даних із метою проведення моніторингу 

стану земельних ресурсів, прогнозування, моделювання та 

менеджменту агроландшафтів, забезпечення технологій точного 

землеробства. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в 

обсязі, необхідному для професійної діяльності із захисту і 

карантину рослин. 

ПРН 5. Коректно використовувати доцільні математичні і 

статистичні методи та інформаційні технології у професійній 

діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій для професійної діяльності 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

пошуку 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення 



шкідливих організмів. 

СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, 

екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення 

регульованих шкідливих організмів. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, 

організаційно-господарські методи для довгострокового 

регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, 

економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які 

забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку 

довкілля. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, навчально-методичні посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення лабораторних занять та 

самостійної роботи студентів. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні,  лабораторні заняття,  самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 


