
АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Назва дисципліни – «Геокібернетика». 

Лектор – Сінна Олена Іванівна, канд. геогр. наук. 

Статус – вибірковий.  

Курс – 5, семестр – 2. 

Попередні умови для вивчення: профільні географічні знання про геосистеми, їх будову та 

функціонування; навички роботи та аналізу із застосуванням геоінформаційних систем.  

Опис курсу (мета та структура) 

Мета – засвоєння основних знань та навичок щодо роботи з інформацією (отримання, 

збереження, перетворення, передача, аналіз) про складні географічні системи, зокрема із 

застосуванням сучасних засобів геоінформаційних систем, для потреб розуміння сутності і 

механізмів інформаційних процесів в геосистемах, можливого їх моделювання та ефективного 

управління.  

Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного аналізу геосистем.  

Тема 1.1. Поняття «інформація», різні варіанти розуміння та застосування поняття, сучасна зміна 

й розвиток поняття. Особливості дослідження інформації в природничих та суспільних науках. 

Тема 1.2. Інформаційний обмін та види інформації в природокористуванні. Інформаційний 

ресурс, його роль у житті суспільства.  

Тема 1.3. Кількісна та семантична оцінка інформації. Формула К. Шенона та її використання в 

прикладному інформаційному аналізі. 

Розділ 2. Методи моделювання та аналізу складних географічних процесів. явищ і систем 

засобами геоінформаційних та інших технологій.   

Тема 2.1. Моделювання трендів розвитку.  

Тема 2.2. Аналіз зв’язків у геосистемах.  

Тема 2.3. Розрахунок та аналіз ризиків прийняття рішень у територіальному управлінні.  

Тема 2.4. Багатофакторне моделювання в ГІС. Аналіз конфліктів природокористування.  

Форми та методи навчання: лекції,  практичні  роботи,  консультації, індивідуальна та 

самостійна робота студентів згідно програми курсу. 

Форми організації контролю знань, методи оцінювання: контроль теоретичних знань 

здійснюється шляхом впровадження поточних контрольних робіт із теоретичного  матеріалу,  

практичних  навичок - через  виконання практичних робіт, передбачених програмою. Наприкінці  

викладання  курсу  студенти  виконують  підсумковий  тест,  який складається на основі змісту 

всього курсу.  

Навчально-методичне забезпечення:  

робоча  програма  навчальної  дисципліни, конспект лекцій, комплекти презентаційних 

матеріалів, підручники та навчальні посібники  з  окремих  розділів  курсу,  завдання  та  

методичні  вказівки  для  виконання практичних робіт. 
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