


  
 



Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних 

знань і практичних навичок про сучасні прийоми та методи застосування у ГІС 

в управлінні проектами. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

 З метою кращого освоєння навчального матеріалу дисципліни студенти 

повинні до його початку володіти знаннями та навичками в галузі інформатики 

та комп’ютерної техніки, баз даних, програмування, системного аналізу. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Навчальна дисципліна «ГІС в управлінні проектами» дозволяє отримати 

знання з планування  проектного аналізу, розробки стратегій проектування з 

використанням новітніх технологій. Дисципліна враховує новітні тенденції, 

існуючі стандарти і підходи та методології до планування і управління 

проектами. Вона має за мету розглянути особливості планування та управління 

проектами, створення систем, що функціонують на основі геоінформаційних 

технологій. Важливою складовою даної дисципліни є вивчення методології 

планування та управління проектами з метою поліпшення якості 

функціонування існуючого і майбутнього середовища використання ГІС. 

Завдання:  

 отримання теоретичних знань з планування ГІС в управлінні проектами; 

 набуття практичних навичок у планування заходів з управління 

геоінформаційними проектами; 

 визначення підходів і методів управління геоінформаційними проектами; 

 ознайомлення  з  основами  проектування  сучасних  геоінформаційних 

систем та принципами їх розробки; 

 вивчення основ планування використання людських, матеріально-технічних 

та фінансових ресурсів під час розробки геоінформаційних проектів; 

 набуття навичок з проведення аналізу ефективності геоінформаційних 

проектів і їх реалізації на ринку розроблених геоінформаційних проектів. 

 
 
 
 
 



Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 2 3 4 5 

1.1 Основні поняття, методи і методології 

геоінформаційного проектування 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Системно-методологічні аспекти 

моделювання геоінформаційних проектів 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Основні принципи визначення стратегії і 

мети планування ГІС 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.4 Основні тенденції на сучасному ринку 

послуг щодо розробки геоінформаційних 

проектів 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.5 Теорію і методи використання 

геоінформаційних проектів, що 

розробляються 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.6 Теоретичні основи реалізації та поширення 

розроблених геоінформаційних проектів 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

2.1 Обирати джерела цифрової картографічної, 

атрибутивної інформації для реалізації  

геоінформаційного проекту 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

2.2 Проектувати функції ГІС, залежно від 

сфери їх застосування з урахуванням 

потреб замовника та виходячи із задач 

розробки проекту 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

2.3 Формувати команду виконавців 

геоінформаційного проекту, залежно від їх 

компетент-ностей та схильностей до 

комунікації її учасників 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

 

до 5% 

2.4 Формувати детальний опис інформаційних 

продуктів і функцій ГІС 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.5 Формувати вихідні дані та 

загальні вимоги до апаратного та 

програмного забезпечення ГІС з 

урахуванням вимог замовника 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.6 Формувати вимоги до ГІС та реалізовувати 

відповідні програмні й апаратні складові в 

геоінформаційних проектах 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.7  Вміти тестувати розроблені 

геоінформаційні проекти та визначати 

рівень їх ефективності  

практичне заняття, 

самостійне 

навчання 

---/-- до 10% 

3.1 Розуміти та усвідомлювати роль 

особистості під час розробки та реалізації 

колективних проектів 

самостійне 

навчання 

---/-- до 5% 

3.2 Розуміти роль комунікації учасників під час 

розробки та реалізації геоінформаційних 

проектів   

самостійне 

навчання 

---/-- до 5% 

4.1 Розуміння персональної відповідальності за 

особисте рішення частини спільної задачі 

самостійне 

навчання 

---/-- до 5% 

 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота. 



Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

Результати  

навчання  

дисципліни  

Програмні  

результати  

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 4.1 

Знати методики збору та 

структуризації інформації 

для наукових досліджень у 

галузі геоінформатики, 

фотограмметрії та ДЗЗ, 

методи обробки цифрових 

зображень в середовищах 

спеціальних пакетів, 

програм та ГІС. 

+ + + + + +           

Володіти методами 

організації топографо-

геодезичного і 

землевпорядного 

виробництва від польових 

вимірювань до 

менеджменту та реалізації 

топографічної та 

землевпорядної продукції 

на основі сучасних 

комп’ютерних технологій з 

необхідним програмним 

ГІС-забезпеченням. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/

п 

Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 

самостійна 

робота 

Розділ 1.   Основи ГІС-проекту 

1 
Вступ. 

Тема 1.  Поняття проекту, управління проектами. 
6 4 35 

2 Тема 2.  Класифікація проектів. Етапи проектування 6 4 55 

 Контрольна робота 1  2  

Розділ 2. Управління ГІС-проектами  

5 Тема 3. Управління вартістю і тривалістю ГІС-проекту. 8 8 30 

6 Тема 4.  Управління ризиками ГІС-проекту. 8 8 26 

 Контрольна робота 2  2  

 ВСЬОГО 28 28 146 

 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 28 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота – 146 год. 

Теми практичних робіт 

28 годин 

1. Практична робота № 1. Тема: «Рекреаційний потенціал України». 6 годин 

2. Практична робота № 2. Тема: «Стан забруднення навколишнього 

природного середовища України». 6 годин  

3. Практична робота № 3. Тема: «Родючість ґрунтів та стійкість клімату як 

основа сталого розвитку сільського господарства». 6 годин. 

4. Практична робота № 4. Тема: «Аналіз зсувної небезпеки на рівні ЄС та 

України». 4 годин. 

5. Практична робота № 5. Тема: «Розробка проекту захисту ґрунтів від 

деструкції на рівні окремих землекористувань. Частина 1 – дистанційні методи». 

3 годин. 

6. Практична робота № 6. Тема: «Розробка проекту захисту ґрунтів від 

деструкції на рівні окремих землекористувань. Частина 2 – аналіз DEM даних». 

3 годин. 



Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна модульна робота із основ геоінформаційного проектування – 10 

балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна модульна робота із основ управління геоінформаційними 

проектами – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2. Підсумкове оцінювання:  Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

іспиту в письмовій та усній формах. Рубіжна оцінка на іспиті 40 балів. Студент 

не допускається до підсумкового оцінювання якщо під час семестру набрав 

менше ніж 24 балів.  

3. Загальна оцінка: Результати навчальної діяльності студентів 

оцінюються за 100 бальною шкалою. Підсумкова оцінка виставляється за 

результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру та кількості балів, отриманих на 

іспиті.  

 
Семестрова 

кількість балів 
Іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. На протязі 

семестру передбачено виконання 6 практичних робіт (де студенти мають 

продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 

використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 

письмових модульних контрольних робіт.  

Шкала відповідності 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 

Основні: 

1. Бурачек В.Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних: монографія / В.Г. 

Бурачек, О.О. Железняк, В.І. Зацерковний. – Ніжин: ТОВ Видавництво 

«Аспект-Поліграф, 2011. –  440 с. 

2. Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа: 

Изд-во СПбГТУ, 1999. 

3. Іщук О.О. Просторовий аналіз в ГІС: навчальний посібник, за ред. акад. Д. М. 

Гродзинського / О.О. Іщук, М.М. Коржнев, О. Є. Кошляков. – К.: ВПЦ 

Київський університет, 2003. – 195 с. 

4. Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Управление проектами./И. И. Мазур, В. Д. 

Шапиро и др. Справочное пособие/Под редакцией И. И. Мазура и В. Д.  

Шапиро.— М.: Высшая школа, 2001  -  875 с.:  илл. 

5. Ноздріна Л.В., Ящук ВІ., Полотай О.І. Управління проектами: Підручник / За 

заг. Ред.. Л.В. Ноздріної. – К.: Центр Учбової літератури, 2010. – 432 с. 

Додаткові: 

1. Зацерковний В. І., Інтеграція технологій ГІС та ДЗЗ для задач 

агроландшафтного, агроекологічного і функціонального картографування 

аграрних територій ./ В.І. Зацерковний, П.І. Трофименко, Д. О Сивик, О. 

А.Бабич // Вісн. Нац. ун-ту водного господарства та природокористуван-

ня. – 2014. – Вип. 3(67). – С. 93–100 

2. Ерунова М. Г., Гостева А. А. Географические и земельно-информационные 

системы. – Ч. Технология  создания  векторной  земельно-кадастровой 

карты средствами ГИС программы вектоизатора GeoDraw for Windows : 

методические указания. – Красноярск КГАУ , 2004. – 84 с. 

3.  Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: учебное пособие. – М. : 

ООО “Библион”, 1997. – 160 с. 

4. Самардак А. С. Геоинформационные системы. – Владивосток: ТИДОИТ, 

2005. – 123 с. 

5.  Цветков В. Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 

статистика, 1998. – 288 с. 



 


