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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор географічних наук, 11.00.12-географічна 
картографія  

Вчене звання  доцент 

Посада Професор кафедри геоінформатики 

Кафедра геоінформатики 

Факультет/інститут ННІ «Інститут геології» 

Посада за сумісництвом Професор кафедри проектування доріг, геодезії та 

землеустрою, Національний транспортний університет 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Фототопографія; бакалаврат, 3 курс, ГІС, ОЗНМ, лекції, 

лабораторні 
2.Муніципальні ГІС; бакалаврат 3 курс, ГІС, ОЗНМ, 

лекції  
3. Геодезія; бакалаврат 2 курс, ГІС, ОЗНМ, 

лабораторні 

4. Метрологія, стандартизація та сертифікація; 
бакалаврат 2 курс, ГІС, ОЗНМ, лекції, практичні  

5. Картографічний дизайн; магістратура, 1 курс 
магістри, лекції, лабораторні 

У попередні періоди 1.Вища геодезія; бакалаврат, 4 курс, ГІС, ОЗНМ лекції, 

лабораторні  
2.Фототопографія; бакалаврат, 3 курс, ГІС, ОЗНМ, 

лекції, лабораторні 
3.Муніципальні ГІС; бакалаврат 3 курс, ГІС, ОЗНМ, 

лекції, лабораторні 

4.ГІС в управлінні територіями; магістратура, 1 курс 
магістри, лекції, лабораторні 

5.Інфраструктури просторових даних; магістратура, 1 
курс, лекції, лабораторні 

6.Математична обробка результатів геодезичних вимірів 
та програмування геодезичних задач; бакалаврат 2 курс 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З жовтня 2020) Професор кафедри геоінформатики 

КНУ імені Тараса Шевченка, ННІ «Інститут геології», вул. Васильківська, 90, 

Київ, 
03022, Україна, http://www.geol.univ.kiev.ua 



  

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Викладач 

Освіта 

(вересень 2018 вересень 
2020)   

Професор кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою,  

факультет транспортного будівництва Національного транспортного 
університету  Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1 

http://www.ntu.edu.ua 

Викладач 

Освіта 

(вересень 2011-вересень 

2018 рр.) 

Доцент кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою, (2018-2020), цієї 

ж кафедри  

факультет транспортного будівництва Національного транспортного 

університету  Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1 
http://www.ntu.edu.ua 

Викладач 

Освіта 

(вересень 2006 по  червень 
2010) 

Посада доцент кафедри землевпорядних технологій, аерокосмічної геодезії  

Назва підприємства Інститут міського господарства Національного авіаційного 

університету  Україна, Київ, 03058, проспект Любомира Гузара, 1,  

https://nau.edu.ua/  

Викладач 

Освіта 

вересень  2003 по  червень 
2011 

Доцент кафедри туризму 

Природничо-географічний факультет, Національного педагогічного 
університету імені М. Драгоманова  Україна,   Київ, 02000, вулиця Пирогова, 9,  
https://npu.edu.ua/   

Викладач 

Освіта 

З 2000 по 2012 р Науковий співробітник,  старший науковий співробітник  

 
Інститут географії НАН України    Україна,  Київ,  01030, вулиця Володимирська, 
44, Київ,  https://igu.org.ua/  

 Науковий співробітник 

 Наука  

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

2022 р. Genesis 

KNU Educators Week by Genesis. Педагогічна майстерність, утримання уваги 

аудиторії, співпраця з стейкхолдерами (бізнесом, громадськими організаціями) 

2022 р. Coursera 

Getting Started with BigQuery GIS for Data Analysts   

(https://coursera.org/verify/XRKXZY8XD GEJ)  

2021 р. Міністерство  торгівлі Китайської Народної Республіки, (Онлайн) 

«Менеджмент заповідних територій».  Семінар  з управління та охорони 

природних заповідників для країн, що розвиваються», (15-28 квітня 2021).  

(Certificate No. 20A0320056 (4 кредити)     

2021 р. Біосферний резерват Розточчя (Яворівський р-н, Львівська область,),  

Карпатський біосферний заповідник (м. Рахів, Закарпатська область) Головна 
організація - Університет сталого розвитку (м. Еберсвальде,Німеччина) 

Участь у міжнародній екскурсії разом з німецькими, молдовськими та 

українськими студентами та викладачами в біосферний резерват Розточчя, 
«керовані лісові насадження поблизу Лопухового та Уголько-Широкого Лугу 

букових пралісів Карпатського біосферного заповідника» в рамках проекту 

«Транснаціональні біосферні ліси» Спільне навчання в біосферних регіонах 
ЮНЕСКО для запобігання конфліктам і сталої трансформації з 8 по 14 серпня 

2021 року. 

 

2020 р. 

MOOC ESRI (масові відкриті онлайн-курси) 

«Дослідження місць за допомогою просторового аналізу» 20 серпня - 22 

http://www.ntu.edu.ua/


   

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

вересня 2020 р 

2020 р. 
 

MOOC ESRI (масові відкриті онлайн-курси) 

«Зроби геопрограми сам»  3 - 30 серпня 2020 р. 

2020 р. 

 

MOOC ESRI (масові відкриті онлайн-курси) 

«Картографія» 20 квітня - 1 червня 2020 р. 

2020 р. 
 

Університет сталого розвитку Еберсвальде, м. Еберсвальде (Онлайн) 

«Східна Європа у світі VUCA  (мінливість, невизначеність, складність та 

двозначність) - Транскордонне навчання в біосферних регіонах ЮНЕСКО для 

сталого розвитку в рамках Глобальні зміни та збільшення невизначеності» з 25 
по 29 травня 2020 року. 

2020 р. 

 

MOOC ESRI (масові відкриті онлайн-курси) 

«Наука про просторові дані: Нова межа в аналітиці» 24 березня - 5 квітня 2020 
р. Використання аналітичних функцій ГІС 

 

2018 р. 

КНУ імені Тараса Шевченка, Київ 

захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
географічних  наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія за 

темою  «Теоретико методологічні основи картографування міжнародних 

зв'язків» 

2017 р. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка  

в галузі знань 19 «архітектура та будівництво» зі спеціальності «геодезія та 

землеустрій» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації   12СС/052999 03-01-2017 
– 03-07-2017) 36 годин 

 

2014 р. 

Національний транспортний університет, Київ 

Отримано вчене звання доцента кафедри проектування доріг геодезії та 
землеустрою 

2013 р. Центр додаткової освіти «Кредо-Освіта» 

«Обробка геодезичних вимірювань та технологій створення ЦММ в програмних 
продуктах CREDO» Сертифікат № 770000289 

 

2008 р. 

Інститут географії НАН України, Київ 

Отримано вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 
«географічна картографія» 

 

2000 р. 

Інститут географії НАН України, Київ 

захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

географічних  наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія за 
темою  «Картографічне дослідження людського розвитку в Україні» 

 

1997 р. 

Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 

«Мінекобезпеки» України  

Використання ГІС для екологічного моніторингу та менеджменту  СПК АЕ № 

112185 

(вересень 1990 - червень 
1995) 

 

КНУ імені Тараса Шевченка 

здобув кваліфікацію спеціаліста картограф  

(вересень 1986 - березень 
1990) 

 

Слов’яносербський сільськогосподарський  технікум 

здобув кваліфікацію техніка-геодезиста  

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська, Російська  

Іноземна мова 1 Англійська (B2), Pearson test of English General (CEF B2) (2020): Сертифікат з 
англійської мови B2 № 562 87310:1 660:200600231 4:270771 

Іноземна мова 2 - 

Іноземна мова 3 - 

Комунікаційні компетентність Опис комунікаційних навиків із вказівкою контексту їх здобуття. Наприклад: «навики 
хорошої комунікації отримав під час роботи в якості менеджера з продажу» 

(до 200 знаків) 

https://www.esri.com/training/catalog/57660ed7bb54adb30c9454a3/do-it-yourself-geo-apps/


  

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Організаційна/управлінська 

компетентність 
з 2019 – член  Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 географічного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка 
2012 член вченої ради Інституту географії НАН України;  

2000-2012 відповідальний виконавець науково-дослідних тем Інституту 

географії НАН України 

Цифрові компетенції Обробка інформації:  обробка просторових даних у растровому та векторному 

форматах для досліджень геосистем, ГІС аналіз та геоінформаційне 

моделювання, математичне моделювання та статистичне оброблення даних 
для завдань тематичного та атласного картографування (професійний) 

Комунікація:  досвід спілкування з аудиторією 
Створення контенту (програм, сайтів): створення карт для національного атласу 

України – паперова і електронна версії (Почесна грамота НАН України, 04-06-2008) 
Мережева та програмна безпека:  - 

Вирішення проблем: налаштування програмного забезпечення ГІС    

Інші комп’ютерні навики Геоінформаційні системи (MapInfo, QGIS, ArcGis), пакети програм комп'ютерної 
графіки (Adobe Illustrator, Inkscape, Gimp), системи керування базами даних, 

електронні таблиці та текстові процесори 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Вміння керувати та самостійно проводити картографічні дослідження (збір, 
аналіз і узагальнення просторових даних, постановка завдання та створення 

тематичних та спеціальних географічних карт для завдань управління 
територіями) з подальшою їхньою обробкою, інтерпретацією, підготовкою та 

захистом виробничих та наукових звітів (Інститут географії НАН України). 

Геодезія польові та камеральні роботи (Українське аерогеодезичне 
підприємство) 

Області професійних інтересів Картографія та геоінформатика (вивчення сучасного стану геосистем, 

дослідження об’єктів, явищ та процесів засобами геоінформаційного 
картографування), комплексні картографічні дослідження, обробка й 

інтерпретація картографічної інформації. Сучасні технології збирання та 
оброблення геодезичних даних (польові та камеральні геодезичні роботи). 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації 1. Liashenko, D. (2021)  Geoinformation monitoring of regenerative successions at the territory of 
Khortytsia National Reserve Liashenko, D., Kozodavov, S., Koper, N., Nikitchenko, Y., Okhrimenko, S. // 

Conference Proceedings, 15th International Conference Monitoring of Geological Processes and 
Ecological Condition of the Environment, Nov 2021, Volume 2021, p.1 - 5 

DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2076 
2. Liashenko, D. (2021)  Geoinformation support of forest management for sustainable 

development of the Carpathian region Liashenko, D., Boiko, O., Nikitchenko, Y., Koper, 

N., Bashutska, U. // Conference Proceedings, 15th International Conference Monitoring of 
Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2021, Volume 2021, p.1 

– 5 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2052 
3. Liashenko, D. (2021) Modern scientific approaches to maps quality assessment / Babii, V., Boiko, 

O., Spytsia, R., Putrenko, V. //Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 

6 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521120   
4. Liashenko, D. (2021) Geoecological aspect of Kyiv metropolitan area geoinformation support 

management     Babii, V., Boiko, O., Trofymenko, N., Prusov, D   Conference Proceedings, 
Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6  DOI: https://doi.org/10.3997/2214-

4609.20215521127  

5. Liashenko, D. (2020) Conceptual modeling for geoinformation mapping of landslides / Pavlyuk, D., 
Spitsa, R., Belenok, V., Omelchuk, S. // Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference 

“Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov 2020, Volume 
2020, p.1 – 5 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056067  

6. Liashenko, D.  (2020)  Landslide GIS-modelling with QGIS software / Belenok, V., Spitsa, R., 
Pavlyuk, D., Boiko, O.  // Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference “Monitoring 

of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov 2020, Volume 2020, p.1 – 5 

DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056069  
7. Ляшенко Д., Павлюк Д.  Геодезичні технології  збирання просторових даних для діагностики 

та паспортизації автомобільних доріг Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85127510639&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85127510639&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224881043
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224881006
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201638637
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57560527000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57560527000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222340362


   

будівництва». Випуск 110, 2021. -   51-59.  
8. Ляшенко Д., Дистаційний моніторинг лісів в межах впливу об’єктів транспорту / 

Павлюк Д.О., Беленюк В.Ю., Бабій В. В. //Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і 

дорожнє будівництва». Випуск 109, 2021. с. 109-118.  
9. Пліско І.В. Геопросторова диференціація показників ґрунтової родючості та їх дистанційна 

верифікація / Трофименко П.І., Куцова К.М., Зобнів І.С., Трофименко Н.В., Ляшенко, Д.О. // 
Таврійський науковий вісник № 119, С. 235-246. DOI https://doi.org/10.32851/2226-

0099.2021.119.31   

10. Ляшенко Д.О. Розробка концептуальної моделі збору геопросторових даних регіональних 
аеропортів методами лазерного сканування для створення ГІС // Ляшенко Д.О. Бойко О.Л., 

Горб О.І. //Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. КНУБА 2019 Вип. 
71 С. 60-71   

11.Ляшенко Д.О. Концептуальні засади ВІМ/GIS інтеграції геопросторових даних аеропортів, 

отриманих лазерним скануванням /Ляшенко Д.О. Бойко О., Прусов Д.//Технічні науки та 
технології : науковий журнал. Чернігів. нац. технол. ун-т.- 2019. - 4(18). - С. 238-246  

12. Ляшенко Д.О. Алгоритмізація геоінформаційного картографування міжнародних зв'язків // 
Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. – Географія. 2016. – № 2(65). – С 
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здійснив обґрунтування карт міжнародної діяльності України в галузі попередження і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій). 
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• «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті ‘2013», Іваново, 2013; 
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