




 
 

 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Інформаційна географія і ГІС” складена відповідно до 

підготовки першого рівня вищої освіти рівня бакалавра 

Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійних програм: Економічна, соціальна географія та регіональний 

розвиток, Географія рекреації і туризму. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів компетентності 

стосовно сутності і механізмів інформаційних процесів в соціогеосистемах, а також 

підходів та методів їх дослідження 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

• сформувати у бакалаврів сучасні знання про типи інформаційного обміну і 
види інформації в соціогеосистемах; 

• сформувати у бакалаврів знання про механізми та сутність інформаційних 

процесів в соціогеосистемах; 

• сформувати у бакалаврів вміння користуватися методами дослідження та 

аналізу інформаційних процесів в соціогеосистемах; 

• сформувати у бакалаврів компетентність стосовно використання 

інформаційних показників в суспільно – географічних дослідженнях. 
 

1.3. Кількість кредитів – 4  

 

1.4. Загальна кількість годин – 120  

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й  

Семестр 

8-й  

Лекції 

20 год. 
 

Практичні 

20 год. 
 

Лабораторні заняття 

-  

Самостійна робота  

80 год.  
 

Індивідуальні завдання  



 
 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

 

формування загальних і фахових компетентностей: 

- Здатність використання інформаційних технологій, навички застосування 

програмних засобів; 

- Здатність до системного географічного мислення; 

- Розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку та взаємодії природи і 

суспільства й уміння їх використовувати у професійній, соціальній, педагогічній 

діяльності; 

- Здатність застосовувати базові знання фундаментальних наук при вивченні 

природних та антропогенних геосистем різного ієрархічного рівня; 

- Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички для 

моделювання різних аспектів територіальної організації життєдіяльності 

суспільства; 

- Здатність застосовувати уміння роботи зі статистичними даними, збору, 

узагальнення та обробки статистичної інформації, що відображає стан суспільних 

територіальних систем; Картографічна компетентність: уміння давати комплексну 

географічну оцінку території за результатами аналізу карт, здатність відображати 

географічні об’єкти і процеси за допомогою картографічних творів; 

- Здатність використовувати географічні інформаційні технології для вирішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі географії. 

забезпечення досягнення наступних програмних результатів навчання: 

- Базові знання суспільно-географічних наук: об`єктно- предметна область, 

поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, 

методи дослідження тощо; 

- Базові уявлення про територіальну організацію суспільства, концепції 

територіальних структур; 

- Теоретичні основи і прикладні аспекти застосування геоінформаційних систем та 

технологій у географічних дослідженнях; 

- Збирати, обробляти, аналізувати і систематизувати наукову та технічну інформацію 

для вирішення географічних завдань; 

- Будувати картографічні моделі, оформляти картографічні твори з використанням 

сучасних методів та технологій; 

- Використовуючи методи дистанційного зондування Землі, вміти розпізнавати 

географічні об’єкти і процеси та застосовувати їх для аналізу параметрів 

навколишнього середовища; 

- Використовуючи цифрові дані, алгоритми, карти, вміти користуватися 

комп’ютерними та географічними інформаційними системами; 

- Використовувати спеціальне програмне забезпечення для обробки статистичних 

даних та отримання нової інформації про природні та суспільні об’єкти і процеси; 

 
За результатами вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти поняття: 

інформаційна   географія,   соціально   –   географічний   процес,   інформаційна   складова 



 
 

соціально – географічного процесу, інформація як сукупність даних, інформація як міра 

організованості (неоднорідності, різноманіття),інформація як відображення траєкторії 

розвитку системи, географічний простір, суспільно – географічний простір, інформаційно 

– суспільно – географічний простір, синергетична парадигма, інформаційно – 

синергетична парадигма суспільної географії, атрибутивна (аспектна) та функціональна 

(видова) концепції інформації, хаос, динамічний хаос, структура, організація системи, 

інформаційна ентропія, неоднорідність системи, актогенез, цілеспрямування, засоби, 

методи, умови актогенезу, виконавча система, прямий, зворотний зв’язки в системі 

управління, керованість і спостережність систем, тезаурус, типи інформаційного обміну: 

управляючий, адаптивний, пізнавальний (активний та пасивний), види інформації: 

управляюча, адаптивна, моніторингова, оперативна, структурна, цінна інформація, 

соціальна інформація та її функції, інформаційний ресурс, механізми інформаційного 

обміну в біологічних системах, механізми і засоби інформаційного обміну в соціальних 

системах, критерій збурення, еволюція систем, мультисистема природокористування, 

мультитраєкторія еволюції, інформаційні критерії еволюції, системи управління 

суспільством: анархія, демократія, авторитаризм, інформаційні пороги, фазові переходи 

глобальної соціогеосистеми, літогенез, біогенез, соціогенез, ноогенез. 

Студенти повинні вміти: аналізувати філософські підходи до пізнання 

інформаційних процесів, використовувати поняття «інформація» для опису стану систем, 

аналізувати систему цілей, засоби, методи та умови актогенезу, будувати вхідний та 

вихідний вектори керованої системи, розрізняти типи інформаційного обміну і види 

інформації в конкретних ситуаціях, кількісно визначати інформацію в простих процесах 

та явища, механізми інформаційного обміну в природних та соціальних структурах, 

аналізувати соціогеосистеми з точки зору інформаційних критеріїв еволюції, 

застосовувати інформаційні критерії оптимізації природокористування. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Інформація як міра невизначеності і неоднорідності 

суспільно – географічних об’єктів. 

 

Тема 1. Інформація як наукове поняття і як характеристика соціогеосистем 

 

Лекція 1. Базові поняття та визначення інформаційної географії 

1. Визначення інформаційної географії. Об’єкт та предмет інформаційної географії. 

2. Поняття «інформація», його інтерпретація та еволюція. 

3. Поняття про інформаційну складову соціально – географічного процесу. 

4. Місце інформаційної географії в системі природничих та суспільно-географічних 

наук. 

5. Історія дослідження інформації в природничих та суспільних науках. 

 

Лекція 2. Поняття простору в інформаційній географії 

1. Визначення та роль фундаментальних понять суспільної географії: «географічний 

простір», (координати географічного простору), «суспільно – географічний простір», 

(координати суспільно – географічного простору), «інформаційно – суспільно - 

географічний простір», (координати інформаційно – суспільно – географічного простору). 

2. Багатовимірний ознаковий (фазовий) простір суспільно-географічного процесу. 

3. Координати фазового простору, їх значення в інформаційному аналізі. 

 

Лекція 3. Роль інформацій у розвитку соціогеосистем 

1. Функціонування інформаційно – суспільно – географічного простору. 



 
 

2. Умови і критерії розвитку соціогеосистем в інформаційно – суспільно – 

географічному просторі. 

3. Роль інформації та інформаційного обміну у саморозвитку Універсуму. 

4. Інформаційний обмін як вирішальна умова розвитку Універсуму. 

5. Філософські підходи до визначення ролі інформації і пізнанні світу. 

 

Лекція 4. Інформаційний ресурс суспільства. 

1. Поняття про соціоактогенез, як активний спосіб взаємодії соціуму з іншими 

системами, роль інформації в ньому. Визначальні компроміси в актогенезі. Поняття про 

виконавчу систему. Інформаційний потік в процесі актогенезу. 

2. Гносеологічний критерій природокористування. 

3. Інформаційний обмін та види інформації в природокористуванні. 

4. Інформаційний ресурс, його роль у житті суспільства. 

 

Лекція 5. Соціальна інформація. 

1. Кількісна та семантична оцінка інформації. 

2. Формула К. Шеннона і її використання в прикладному інформаційному аналізі. 

3. Види соціальної інформації та її функції. 

4. Роль соціальної інформації в розвитку суспільства і соціальному управлінні. 

 

Лекція 6. Контрольна робота 

 

Розділ 2.Інформаційні моделі соціальних систем та природокористування. 

 

Тема 1. Роль інформації у взаємодії систем різної природи 

 

Лекція 7. Інформаційний обмін в природних і соціальних системах 

1. Інформаційний обмін в природних мінеральних та біологічних системах: рівні, 

механізми, наслідки. 

2. Інформаційний обмін в соціальних системах: індивідуальний, соціальний рівні. 

3. Основні принципи інформаційної взаємодії соціальних та природних систем. 

4. Інформаційна концепція взаємодії суспільства та природи. 

 

Тема 2. Інформаційні моделі соціальних систем та природокористування. 

 

Лекція 8. Інформаційні протиріччя природокористування 

1. Збурення природного середовища та інформація. Критерій збурення. 

2. Лінійна та нелінійна інформаційні моделі природокористування. 

3. Оптимальні, ризиковані та неефективні траєкторії природокористування. 

4. Інформаційні протиріччя природокористування. 

5. Шляхи розв’язання діалектичних протиріч в мультисистемні природокористування. 

 

Лекція 9. Стратегія і тактика природокористування. Роль детермінованих і випадкових 

процесів в еволюції соціогеосистем. Прикладний інформаційний аналіз соціогеосистем 

 

1. Стратегія і тактика природокористування з точки зору інформаційного обміну. 

2. Інформаційний ресурс суспільства і вибір стратегії природокористування. 

3. Тактичні особливості природокористування. 

4. Трансформації виконавчої системи як необхідний елемент природокористування. 

5. Науково-технічні «прориви» і зміна стратегії природокористування. 

6. Стадії формування інформаційного обміну в мультисистемі природокористування. 

7. Роль інформації в еволюції соціогеосистем. Інформаційні критерії еволюції. 



 
 

8. Детерміновані процеси і їхня роль у розвитку систем. 

9. Тоталітаризм та автократизм як результат переважання детермінованих процесів у 

суспільстві. 

10. Співвідношення детермінованих і випадкових процесів в еволюції соціальних 

систем. 

11. Використання прикладного інформаційного аналізу в соціальному управлінні. 

 

Лекція 10. Геоінформаційні технології. Інформаційна концепція взаємодії суспільства і 

природи 

1. Основи геоінформаційних технологій (ГІС). 

2. Спосіб подачі дискретних географічних об’єктів у геоінформаційних системах. 

3. Базові функції просторового аналізу в ГІС-технологіях. 

4. Методи дискретизації і побудови поверхонь поля впливу ГІС. 

5. Інтегрована інформаційна модель природокористування. 

6. Концептуальні інформаційні моделі розвитку суспільства та когнітивних процесів. 

7. Інформаційна концепція взаємодії суспільства та природи: стадії літогенезу, 

біогенезу, соціогенезу, ноогенезу і роль інформаційного ресурсу в розвитку 

соціогеосистем. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь 

ого 

у тому числі 
Усь 

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п 
ла 
б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Інформація як міра невизначеності і неоднорідності 
суспільно – географічних об’єктів 

Разом за темою 1 63 10 6   47       

Розділ 2. Інформаційні моделі соціальних систем та природокористування. 

Разом за темою2 57 12 5   40       

Усього годин 120 20 20   80       

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Оцінка 
(бали) 

1. Практичне заняття № 1. Базові поняття та визначення 
інформаційної географії. 

2 3 

2. Практичне заняття № 2. Поняття простору в 
інформаційній географії. 

2 3 

3. Практичне заняття № 3. Роль інформацій у розвитку 
соціогеосистем. 

2 3 

4. Практичне заняття № 4. Значення інформаційного 
ресурсу для розвитку суспільства. 

2 3 

5. Практичне заняття № 5. Підходи до визначення кількості 
інформації. Формули Хартлі і Шеннона. 

2 3 

6. Практичне заняття № 6. Соціальна інформація. 
Інформаційний обмін в природних і соціальних системах. 

2 2 

7. Практичне заняття № 7. Інформаційні протиріччя 

природокористування. Моделювання еволюції 

гіпотетичної системи, визначення динаміки її розвитку за 

2 3 



 
 

 

 інформаційними критеріями складності.   

8. Практичне заняття № 8. Стратегія і тактика 

природокористування. Оцінка кількості інформації. 

Імовірність. 

2 3 

9. Практичне заняття № 9. Еволюція соціогеосистем. 

Інформаційний аналіз еволюції соціогеосистеми 

районного або регіонального рівня за сукупністю 
статистичних показників. 

2 3 

10. Практичне заняття № 10. Геоінформаційні технології. 

Просторовий аналіз у ГІС-середовищі Map Info. 
Підведення підсумків 

2 4 

 Разом 20 30 
 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Ознайомлення зі структурною інформацією природних систем – 
генерування, зберігання, обмін 

16 

2 Характеристика інформаційного обміну у природних та 
соціальних системах 

16 

3 Ознайомлення з інформаційною моделлю суспільних процесів 16 

4 Ознайомлення з інформаційною концепцією взаємодії суспільства 
і природи 

16 

5 Характеристика ноосферної стадії інформаційного розвитку 
людства 

16 

 Разом 80 

 

6. Індивідуальні завдання- немає 

 

7. Методи навчання 

- пояснювально-ілюстративні; 

- репродуктивні; 

- проблемного викладу; 

- частково-пошукові; 

 
8. Методи контролю 

• Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

• Перевірка практичних робіт; 

• Тестове опитування та письмовий контроль ; 

• Екзамен. 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  
 

Залікова 

робота 

 

 
Сума 

 
 

Розділ 1 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

 
Індивідуальне 

завдання 

 
 

Разом 

Т1 Т1 Т2 30 - 60 40 100 



 
 

 

15 2 13      

 

Т1, Т2 – теми розділів 

 
Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю: 

- виконання всіх практичних робіт; 

- виконання контрольної роботи. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 
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