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Стать Ч | Дата народження 24/09/1986 р | Громадянство Україна  

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)  

Вчене звання   

Посада асистент кафедри геоінформатики 

Кафедра геоінформатики 

Факультет/інститут ННІ «Інститут геології» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році • Вища геодезія для бакалаврів 4 курсу, групи оцінка 

землі та нерухомого майна та геоінформаційні системи та 

технології (193); 

• Геоінформатика для бакалаврів 1 курсу, групи оцінка 
землі та нерухомого майна та геоінформаційні системи та 

технології (193); 

• Супутникова геодезія для бакалаврів 4 курсу, групи 
оцінка землі та нерухомого майна та геоінформаційні 

системи та технології (193) 

• Геоінформатика для бакалаврів 2 курсу, групи 
геологія, геофізика та комп’ютерна обробка геолого-

геофізичних даних (103); 

• Інженерна геодезія для бакалаврів 3 курсу групи 

оцінка землі та нерухомого майна та геоінформаційні 
системи та технології (193) 

• Асистентська практика для магістрів 2 курсу групи 

геоінформаційні системи та технології (193); 

• Науково-дослідницька практика для магістрів 1 
курсу групи геоінформаційні системи та технології (193) 

У попередні періоди • В Національному авіаційному університеті: 

Електронні геодезичні прилади; Геодезія; Інженерна 

геодезія; Основи геоінформатики; Основи геодезії; 
Землевпорядне проектування; Engineering geodesy 

(англомовний проект); Інформатика і програмування; 
Метрологія, стандартизація та сертифікація; 

Геодезична навчальна практика; Geodetic practice; 

Навчальна GPS-практика; Організація дистанційного 
моніторингу земель; Управління земельними 

ресурсами. 

• В Національному транспортному університеті: 
Електронні геодезичні прилади; Практикум з 

http://www.instagram.com/babiy_vitaliy


  

інженерної геодезії; Практикум з геодезичних 

приладів; GPS-технології; Супутникова геодезія. 

• В Університеті новітніх технологій: Cистеми ДЗЗ; 
Цифрова фотограмметрія; Основи фотограмметрії. 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

 

 
 
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 2020 по теперішній час асистент кафедри геоінформатики 

ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Основний вид діяльності : науково-педагогічний працівник 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

З  2017 по 2020 старший викладач кафедри землеустрою та кадастру 

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного 
університету 

Основний вид діяльності : науково-педагогічний працівник 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

З  2008 по 2017 асистент кафедри землеустрою та кадастру 

Навчально-науковий інститут екологічної безпеки Національного авіаційного 

університету 

Основний вид діяльності : науково-педагогічний працівник 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

З  2012 по 2016 асистент кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою 

Факультет транспортного будівництва Національного транспортного університету 

Основний вид діяльності :  науково-педагогічний працівник 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

З 2012 по 2013 старший викладач кафедри геодезії, картографії та фотограмметрії 

Університет новітніх технологій 

Основний вид діяльності :  науково-педагогічний працівник 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

З 2011 по 2013 Інженер геодезист 

ТОВ “КСМ-груп» 

Основний вид діяльності : геодезист 

Сфера діяльності або сектор Будівництво 

З 2007 по 2009 інженер відділу екології землекористування та проблем земельного кадастру 

Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою 

Основний вид діяльності : науковий працівник 

Сфера діяльності або сектор Наука  

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

 Жовтень 2019 р. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ  

Сертифікат учасника ПК-21707620№489/19 від 22.10.2019 року. Програма 

підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників «Технології 
професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах 

інтеграції вищої освіти і науки» 

 Лютий 2018 р. Національний авіаційний університет,  Центр організаційного розвитку та лідерства  

м. Київ 

Сертифікат №83.  Тренінг з психологічної грамотності «Психосинтез у подоланні 
внутрішніх конфліктів» (6 год.) в рамках плану заходів з організаційного розвитку 

Університету 

 Листопад 2017 р. ТОВ «Аналітика», м. Вінниця 

Сертифікат, семінар-тренінг за напрямом: «Застосування програмного забезпечення 
Digitals для проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» 

Жовтень 2017 р. Компанія «ЕСРАЙ УКРАЇНА», м. Київ 

Сертифікат, тренінг «Застосування ГІС у створенні системи містобудівного кадастру» 

Липень 2017 р. Навігаційний геодезичний центр,  м. Київ 

Сертифікат, тренінг-демонстрація унікальних рішень від Leica Geosystems 



   

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

 

Травень 2017 р. Компанія «Шелс», м. Кропивницький 

Сертифікат, семінар-тренінг присвячений вивченню програми «Геодезична 
інформаційна система 6» 

Листопад-Грудень 2015 р. ТОВ «Аналітика», м. Вінниця 

 Звіт про підвищення кваліфікації, курс підвищення кваліфікації на тему «ГІС та 
математична обробка результатів вимірювання»   

Січень 2013 р. Автономная некомерческая организация «Центр дополнительного образования 

«КРЕДО-образование», м. Москва 

Сертифікат №770000293,  тема  «Обробка геодезичних вимірювань і технології 

створення цифрової моделі місцевості в програмних продуктах CREDO» 
Грудень 2009 – Грудень 2013 р. Аспірантура без відриву від виробництва за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні 

технології» Національного авіаційного університету 
Вересень 2007 – Червень 2008 р. Навчання в магістратурі Національного авіаційного університету за спеціальністю 

Землевпорядкування та кадастр, здобув кваліфікацію наукового співробітника 
(землевпорядкування та кадастр) 

Вересень 2005 – Липень 2008 р. Навчання в Національному авіаційному університеті за спеціальністю  Економіка 

підприємства, здобув кваліфікацію економіста  
Вересень 2003 – Червень 2007 р. Навчання в Національному авіаційному університеті за напрямом підготовки 

«Геодезія, картографія та землевпорядкування»  здобув кваліфікацію бакалавра з 

геодезії, картографії та землевпорядкування  

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 російська - вільно 

Іноземна мова 2 англійська , рівень B2/С1  

Іноземна мова 3 німецька, рівень А2 

Комунікаційні компетентності Опис комунікаційних навиків із вказівкою контексту їх здобуття. Навички гарної 
комунікації постійно удосконалюю під час роботи зі студентами  та співробітниками, 

а також на міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Виконував обов’язки відповідального за профорієнтаційну та навчально-
виховну роботу, обов’язки відповідального за інтернет-сторінку та соціальні 

мережі кафедри землеустрою та кадастру НАУ.  

Приймав участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, 

кадастру та управління земельними ресурсами» як учасник, відповідальний 
секретар, член організаційного комітету та співорганізатор конференції.  

Був відповідальним секретарем конференцій АВІА та Політ. 
    Член журі всеукраїнської олімпіади  з географії Національного авіаційного 

університету  
Цифрові компетенції Обробка інформації: маю навички обробки даних в спеціалізованих ГІС комплексах 

та графічних редакторах 

Геоінформаційні системи: користувач програмного забезпечення ArcGIS, ГІС 6, 

Digitals, ENVI  
Бази даних: розробка та підтримка баз геоданих (ArcGIS) 

Створення контенту (програм, сайтів):  створення сайтів на платформах Tilda та  
WordPress 

Інші комп’ютерні навики Операційні системи: налаштування ОС та комп’ютерних мереж 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Вміння керувати роботою та самостійно проводити наукові дослідження.  
Впевнений користувач ПК 

Маю водійське посвідчення кат A1,B1,B,C1,C,D1,D  

Області професійних інтересів Наукові дослідження пов’язані з пошуком нових способів вирішення геодезичних 
завдань за допомогою сучасного програмного забезпечення, удосконаленням 

методики дистанційного моніторингу земель з використанням безпілотних літальних 

апаратів та ГІС технологій, моделюванням та картографуванням родовищ корисних 
копалин (створення геодатабаз, обробка та інтерпретація даних, створення 

цифрових моделей рельєфу) 


