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Вступ. Геоінформаційна компонента географіч-

ної освіти ВНЗ давно стала обов’язковою у сучас-

ному освітньому просторі. Сучасна картографія 

інтегрована з географічними інформаційними сис-

темами та дистанційним зондування Землі, і саме у 

цьому контексті ми бачимо перспективи підготовки 

фахівців у ВНЗ. Зміни, що відбуваються у картогра-

фії, її нова роль в суспільстві сприяють тому, що кар-

тографічні знання й уміння стали необхідні кожній 

людині в побуті і професійній діяльності. Володіння 

програмним забезпеченням та вміння створюва-

ти різноманітні тематичні карти з його допомогою 

стало, поряд з базовою теоретичною підготовкою з 

картографії та геоінформатики, невід’ємною компе-

тенцією сучасних фахівців у галузі наук про Землю,.  

Вихідні передумови.  На сучасному етапі роз-

витку України жодна спеціальність не може стояти 

осторонь такого глобального процесу, як геоінфор-

матизація суспільства. На підприємствах топогра-

фо-геодезичного і картографічного профілю значну 

частину складають роботи зі створення та виготов-

лення баз геопросторових даних, загальногеогра-

фічних, топографічних, кадастрових, навігаційних 

карт тощо. Проте на сьогодні все ще спостерігається 

певний дефіцит фахівців із топографо-геодезично-

го і картографічного забезпечення геоінформацій-

них, кадастрових, реєстраційних та інших систем у 

регіонах країни. 
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Саме тому метою роботи кафедри геодезії та 

картографії Київського національного університету 

імені Тараса  Шевченка є навчально-методичний та 

науково-практичний пошук щодо впровадження ін-

новаційних підходів для реалізації можливостей су-

часної топографо-геодезичної і картографічної нау-

ки та освіти. Важливим аспектом роботи кафедри є 

наявність у випускника знань і навичок роботи із су-

часним програмним забезпеченням: геоінформацій-

ними системами, системами цифрової картографії, 

системами оброблення аерокосмічної інформації та 

вміння працювати із сучасними приладами – супут-

никовими приймачами, цифровими фотограмме-

тричними станціями, електронними тахеометрами. 

Мета цієї публікації – показати проблеми, що 

виникають у ГІС-освіті, визначити напрями та шля-

хи їх вирішення. На сьогодні інформаційні матері-

али, створені на базі ГІС-технологій, а також гео-

інформаційні знання та навички стають все більш 

затребуваними. Проте, підготовка спеціалістів зали-

шається на рівні, що не повною мірою задовольняє 

потреби наукових сфер, виробництва та управлін-

ської сфери. 

Геоінформаційна освіта має бути одним із систе-

моутворюючих факторів формування у студентів/

учнів образного аналітичного системно-просторово-

го мислення. ГІС-освіта має специфічні риси, які ви-

різняють її від інших напрямів підготовки. Серед них:

– міждисциплінарний характер;

– широкий спектр програмних додатків;

– висока інформаційна насиченість;

– поєднання географічного та інженерного.

ГІС-спеціалісти мають володіти системними 

знаннями і навичками роботи в області проектуван-

ня, експлуатації та розвитку ГІС. ГІС-освіта надає:

– можливість комплексного вирішення природ-

но-економічних і  соціальних задач;

– можливість освоювати нові методи і засоби 

обробки даних, які забезпечують високу наочність 

відображення різнорідної інформації;

– нові методи обробки та аналізу просторової 

інформації;

– сучасні засоби оперативного вирішення задач 

управління, оцінки і контролю оточуючих процесів [2].  

Виклад основного матеріалу. ГІС є однією з низ-

ки геопросторових технологій, що забезпечує про-

цеси здійснення збору, аналізу та поширення про-

сторових даних. Ці технології включають геодезію, 

геодезичну зйомку, глобальні навігаційні супутни-

кові системи, дистанційне зондування, фотограм-

метрію, картографування та географічні інформа-

ційні системи. Усі геопросторові технології пов’яза-

ні з просторовими даними; основні відмінності між 

цими технологіями є спосіб їх застосування, кінцева 

мета і те, як їхні результати використовуються для 

аналізу даних. Дистанційне зондування та геогра-

фічні інформаційні системи – це аналітичні інстру-

менти. На сьогоднішній момент картографування 

здебільшого також здійснюється за допомогою 

геог рафічних інформаційних систем, оскільки дані 

системи часто мають вдалі інструменти для ство-

рення карт. 

Географічні інформаційні системи слугують 

централізованим сховищем просторової інформа-

ції, а також засобом її аналізу та картографічного 

відображення. Всі дані, зібрані за допомогою геоде-

зичної зйомки, глобальних навігаційних супутнико-

вих систем, дистанційного зондування та фотограм-

метрії, складаються з просторово дискретних або 

континуальних даних. 

Багато відомств і організацій все частіше зму-

шені визнати, що вони не володіють кваліфіко-

ваними кадрами, які знають, як використовувати 

ГІС-технології та які дані можуть знадобитися для 

досліджень або прийняття рішень. Вони також не 

володіють сучасними апаратно-програмними засо-

бами роботи з цифровою геопросторовою інформа-

цією, не знають, як ефективно їх підтримувати або 

архівувати. 

ГІС-асоціації багатьох країн пропонують на своїх 

форумах вводити основи ГІС у навчальний процес 

рівня шкіл і коледжів, мотивуючи це забезпеченням 

нових методів та розширення можливостей вивчен-

ня географії. Вони підіймають на новий професій-

ний рівень суто механічні операції географічних 

та картографічних досліджень, дають можливість 

учням краще сприймати тривимірні моделі місце-

вості, дозволяють експериментувати з картографіч-

ними матеріалами. Традиційні географічні вміння 

набувають нового рівня при залученні просторових 

цифрових технологій. 

У багатьох країнах світу навчальні програми для 

школи містять як фрагменти, так і спеціалізовані 

курси з вивчення ГІС як одного з головних інстру-

ментів в області сучасних географічних досліджень. 

Учні повинні вміти збирати інформацію, використо-

вувати географічні дані, отримані в ГІС.

Здійснюється подальший ідеологічний рух ГІС 

– від простих систем відображення до заглиблення 

в нові інтерактивні середовища з одночасним удо-

сконаленням інструментарію просторового триви-

мірного моделювання, створення точніших моделей 

навколишнього світу. 

В Україні вивчення основ ГІС практикується пере-

важно у форматі гуртків та факультативів. Для цього 

викладачами географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Л.М. Даценко та В.І. Остроухом, спільно з редакці-

єю навчальної тематики ДНВП «Картографія», під-

готовлено повноцінний курс за вибором для учнів 

10-11-х класів «Основи геоінформаційних систем і 

технологій», рекомендований Міністерством освіти 

і науки України. Програма розрахована на вивчення 

основ геоінформаційних систем і технологій у кла-

сах старшої школи в загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх профілів природничо-математичного, 

технологічного напрямів. Для вивчення курсу під-

готовлено навчальний посібник «Основи геоінфор-
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маційних систем і технологій» видавництва ДНВП 

Картографія (автори В.І. Остроух, Л.М. Даценко). 

Навчальний посібник схвалено до використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах. У старшій 

загальноосвітній школі запроваджується профіль-

не навчання, яке створить системно-спеціалізовану 

підготовку в старших класах, спрямовану на індиві-

дуалізацію навчання і соціалізацію учнів з урахуван-

ням потреб ринку. Аналіз методичної, психолого-пе-

дагогічної літератури та інших джерел переконливо 

доводить, що існує об’єктивна необхідність упро-

вадження геоінформаційних технологій у систему 

загальної освіти. Але, не дивлячись на розроблену 

програму і підручник, масового використання ГІС у 

навчально-виховному процесі на сьогодні немає [1].

Входження національної вищої школи в євро-

пейський освітній простір є складною задачею кож-

ного окремого навчального закладу. Інтеграційні 

процеси, які відбуваються у галузі освіти, повинні 

базуватися на єдиних стандартах і критеріях систе-

ми вищої освіти, що потребує нового осмислення і 

нової стратегії розвитку кафедри геодезії та карто-

графії Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.

Затребуваність курсів картографічного циклу та 

відповідних практикумів на географічному факуль-

теті визначається певними чинниками, серед яких:

– зростання міждисциплінарних досліджень із 

широким залученням картографічної складової;

– зростаючий попит на картографічну та геоін-

формаційну продукцію від  наукових, практичних, 

комерційних та освітніх структур;

– необхідність підвищення продуктивності пра-

ці у сфері картографії, геоінформатики та суміжних 

з ними галузей науки та практики;

– проблема загального підвищення геоінформа-

ційно-картографічної освіти.

Основними напрямами розвитку кафедри геоде-

зії та картографії є: 

– збереження та подальший розвиток багато-

го науково-педагогічного надбання вищої геогра-

фо-картографічної освіти в Україні; 

– вивчення та залучення у навчальний процес 

найкращих закордонних здобутків вищої освіти; 

– підготовка та оновлення науково-методичного 

забезпечення навчального процесу; 

– модернізація матеріально-технічної бази для 

забезпечення навчального процесу та для проведен-

ня  польових навчальних практик; 

– залучення до викладацької роботи нових про-

фесійних кадрів;

– підвищення кваліфікації професорсько-ви-

кладацького складу.

Тільки інтенсивне використання картографіч-

них, геоінформаційних, геодезичних і фотограммет-

ричних  знань та методів у наукових дослідженнях, 

ефективне їх застосування у практиці виробництва 

дозволяє сучасному світовому співтовариству дося-

гати високих результатів.

Окремої уваги заслуговує питання підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри 

геодезії та картографії. 

Відповідно до Законів України «Про осві-

ту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-тех-

нічну діяльність» та з метою створення умов педа-

гогічним і науково-педагогічним працівникам для 

підвищення науково-теоретичного й методичного 

рівнів викладання навчальних дисциплін та резуль-

тативності їх педагогічної, наукової і науково-мето-

дичної роботи за тверджено «Положення про підви-

щення кваліфікації та стажування педагогічних і на-

уково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів». Згідно з цим «Положенням …» основними 

завданнями навчання працівників є:

– оновлення і розширення знань, формування 

нових професійних компетентностей у психоло-

го-педагогічній, науково-дослідній, організацій-

но-управлінській діяльності;

– засвоєння інноваційних технологій, форм, ме-

тодів та засобів навчання;

– набуття досвіду формування змісту навчання 

з урахуванням його цільового спрямування, посадо-

вих обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду 

практичної роботи та професійної діяльності, їх ін-

тересів і потреб;

– в ивчення педагогічного досвіду, сучасного 

виробництва, методів управління, ознайомлення з 

досягненнями науки, техніки і виробництва та пер-

спективами їх розвитку;

– р озроблення пропозицій щодо вдосконален-

ня навчально-виховного процесу, впровадження у 

практику навчання кращих досягнень науки, техні-

ки і виробництва;

– з астосування інноваційних технологій реалізації 

змісту навчання, що передбачає його диференціацію, 

індивідуалізацію, запровадження дистанційних, ін-

формаційно-комунікативних технологій навчання [5]. 

Саме тому співробітники кафедри проходять 

курси дистанційної освіти в рамках міжнарод-

ного українсько-канадського освітнього проекту 

«Закладення основи інфраструктури просторо-

вих даних (ІПД): забезпечення бази в українсько-

му уряді для підтримки стабільного економічного 

зростання» (2014-2018 рр.). Проект здійснюється за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних 

справ, торгівлі і розвитку Канади (DFATD, Ottawa, 

ON, Canada), Ванкуверським острівним універси-

тетом – ВОУ (Nanaimo, BC, Canada) та його парт-

нерами в Україні: Київським національним універ-

ситетом імені Тараса Шевченка та Національним 

технічним університетом України «Київський полі-

технічний інститут». Мета даного проекту – впро-

вадження канадського досвіду в питанні освітніх 

програм для інфраструктури просторових даних та 

підготовка сертифікованих фахівців для провідних 

державних інституцій у сфері ГІС та ІПД.

Додатково, для забезпечення якісного викла-

дання курсів ГІС та ДЗЗ, викладачі проходили кур-
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си  «Основи ERDAS Imaging 2013» та «Основи ГІС 

GeoMedia 2014».

У 2016 р. на кафедрі було підготовлено та впро-

ваджено у навчальний процес принципово нові на-

вчальні плани. Значно підвищено увагу до блоку дис-

циплін ГІС-спрямування (починаючи з 1-го курсу): 

– основи геоінформатики та програмування;

– основи ГІС; 

– основи ДЗЗ; 

– комп’ютерна графіка та картографічний дизайн;

– ГІС і БД в картографії;

– прикладні ГІС в картографії;

– основи ГІС в кадастрових системах;

– національна інфраструктура геопросторових 

даних; 

– прикладні ГІС в геодезії та землеустрої;

– картографічний метод дослідження (ГІС-

аналіз). 

Найбільше уваги приділено прикладним ГІС, 

методиці та технологіям вирішення завдань прак-

тичного застосування відповідно до сучасних вимог 

науки й виробництва. Базовим програмним забез-

печенням є ArcGIS, не оминули увагою ми і  MapInfo 

та відкриті ГІС – QGIS. Ураховуючи слабку мате-

ріально-технічну базу ВНЗ, відсутність коштів на 

ліцензійне професійне програмне забезпечення, 

практичні роботи студенти виконують на власних 

комп’ютерах із залученням доступних версій про-

грамного забезпечення. 

Кафедра додатково забезпечує навчальні кур-

си геоінформаційного спрямування для студентів 

географічної підготовки (для напрямів: економічна 

географія, природнича географія, туризм та гідро-

метеорологія); у навчально-наукових інститутах - 

Інституті геології та Інституті біології; забезпечує з 

1993 р. виконання замовлення з підготовки військо-

вих картографів (на денному і заочному відділен-

нях) з числа курсантів кафедри топогеодезичного 

та навігаційного забезпечення військ Військового 

інституту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Висновки. Головним завданням кафедри геодезії 

та картографії Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка є забезпечення фунда-

ментальної теоретичної і практичної підготовки висо-

коквалiфiкованих кадрів, які б набули глибоких фа-

хових знань для виконання професійних завдань та 

обов’язків науково-дослiдницького й інноваційного 

характеру у галузі ГІС і картографії. Для вирішення 

цього завдання кафедра за освітніми програмами має:

– надати базові знання фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для засвоєння загальнопрофе-

сійних дисциплін;

– надати базові знання в галузі сучасних інфор-

маційних технологій; сформувати навички застосу-

вання програмних засобів; уміння створювати бази 

даних та використовувати Інтернет-ресурси; 

– сформувати здатність застосовувати профе-

сійно профільовані знання в галузі картографії у 

процесі розв’язання професійних задач, побудови 

картографічних моделей;

– сформувати здатність використовувати про-

фесійно профільовані знання й уміння в галузі 

практичного застосування ГІС-технологій у дослі-

дженнях.

Рецензент – кандидат географічних наук, 

професор А.М. Молочко
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