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Мета дисципліни – надання студентам основ аналітично-експериментального моделювання 

підсистем ГІС в системі управлінні територіями (СУТ) для прийняття рішень у процесі управління 

територіями, природоохоронних питань на основі багатоаспектного доступу до спільних ресурсів 

адміністративних утворень та інтегрованої бази даних, розподіленої за вузлами мережі, цілісно 

зберігати дані, вносити зміни, аналізувати і контролювати стан об’єктів. 

 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів “ГІС в управлінні проектами ”, «Моделювання в ГІС 

2.  з різною тематикою а саме: моніторинг природних ресурсів; геологічна інтерпретація 

об’єктів; агротехнічний стан сільськогосподарських  культур; розвиток інфраструктури міст 

та інших об’єктів і процесів, які розвиваються під впливом різних природних  та 

антропогенних чинників.  

3.  

4. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з управлінням територіями всіх рівнів, що спрямовано на 

всебічний розвиток територій з метою досягнення оптимальних умов життя і діяльності населення. 

Здійснюється моніторинг екологічного стану і раціональність використання природних ресурсів. ГІС 

для системи управління територіями передбачає виконання заходів з впровадження в органи 

управління територіями сучасних ГІТ для комплексного аналізу багатоаспектної, різнорідної 

інформації при розв’язанні задач управління територіями. Підвищення якості, актуальності і 

доступності даних про стан природно-ресурсного потенціалу регіону, підвищення оперативності і 

обґрунтованості прийняття управлінських рішень у процесі управління територіями за рахунок 

розв’язання задач забезпечення збору, накопичення і інтеграції інформації для виконання інформаційно-

аналітичних функцій в органах влади регіону; наочне подання і аналіз різнорідної інформації про стан 

і процеси що відбуваються в регіоні для органів державного, муніципального управління і органів 

самоврядування, науково-дослідних організацій, підприємств та населення; розробка і презентація 

проектів і звітів; організація і проведення досліджень економіки, соціального і екологічного стану 

регіону; забезпечення стандартизації при виконанні розробок ГІС підприємств і відомств; інтеграція 

даних різних організацій з прив'язкою до електронної карти.  

Завдання: 

- ознайомити студентів з керуючою системою (органів управління) та керованою системою 

(навколишнім середовищем); 

- вміти проводити аналіз даних (характеристик навколишнього середовища, знань соціальної, 

демографічної, містобудівної, економічної ситуації територіального утворення, місць 

розташування об’єктів і суб’єктів управління, їх координат, кількісних і якісних 

характеристик); 

- навчити студентів використовувати інформаційну базу просторових і атрибутивних даних;  

- вміти подавати та аналізувати задачі управління територіями, що розв’язуються за 

допомогою ДЗЗ 

- опанувати навички аналізу просторово-часових зв'язків,  явищ, процесів і дій (суб'єктів ринку); 

- засвоєння студентами наукової і практичної цінності ефективного прийняття рішень у 

процесі управління територіями та науково-методичного апарату (моделей, методів, 

алгоритмів); 

- дати перспективну оцінку розвитку об'єкта управлінь, від ефективності розв'язку якої 

залежить якість управління. 

 

 

 



 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Підхід щодо  реалізації концепції сталого 

розвитку в Україні 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.2 Аналіз сучасного територіального устрою 

України 
лекція, самостійна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Загальні відомості про управління 

територіями 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.4 Стан інформаційного забезпечення 

систем управління територіями 

 

лекція, самостійна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Задачі управління територіями, що 

розв’язуються за допомогою ДЗЗ 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.6 Модель оцінки якості функціонування  

комплексу ГІС і системи управління 

територіями 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Загальні відомості про геопортали Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.8 

 

Загальну характеристику екологічного 

стану України 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.1 Проводити оцінку кількості інформації за 

підходом Р. Хартлі 
лекція, самостійна 
робота 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.2 Створювати моделі інтеграції даних 

існуючих інформаційних систем у ГІС 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Обробляти цифрові знімки.  лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Впровадження комплексної ГІС для 

вирішення задачі транспортно–дорожньої 

мережі 

самостійна робота - до 5% 

4.1 Застосування  для створення єдиного 

інформаційного і телекомунікаційного 

простору 

самостійна робота - до 5% 

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 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

знати нормативно-

правові засади 

забезпечення питань 

раціонального 

використання, 

охорони, обліку та 

оцінки земель на 

національному, 

регіональному, 

+ + + + + + + +    + + 



локальному і 

господарському 

рівнях, процедур 

державної реєстрації 

земельних ділянок, 

інших об’єктів 

нерухомості та 

обмежень у їх 

використанні; 

використовувати 

методи збирання 

інформації, її 

систематизації і 

класифікації 

відповідно до 

поставленого 

проектного або 

виробничого 

завдання; 

 + + + + + + + + + +   

використовувати 

методи і 

технології, 

територіального 

та господарського 

проектування, 

планування 

використання та 

охорони земель 

+ + + + + + + + + + +   

розробляти проекти, 

документації з 

оцінки земель, 

складати карти  

використовуючи 

комп’ютерні 

технології, 

геоінформаційних 

систем і цифрової 

фотограмметрії 

+ + + + + + + + + + +   

володіти 

технологіями і 

методиками 

планування та 

комп’ютерного 

оброблення 

результатів знімань 

в геоінформаційних 

системах 

+ + + + + + + + + + +   

володіти методами 

організації 

топографічної та 

землевпорядної 

продукції на основі 

використання знань 

з основ 

законодавства і 

управління 

виробництвом. 

+ + + + + + + +    + + 



Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота. 

 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання. 

ІІ -семестр 
1) Контрольна робота «Обґрунтування необхідності застосування ГІС в управлінні 

територіями» – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Контрольна робота «Задачі управління територіями що розв’язуються за допомогою ДЗЗ» – 15 

балів (рубіжна оцінка 9 балів.) 

3) Оцінка за cамостійну роботу (презентації, реферати за лекційним матеріалом)  та 
роботу на практичі заняття – 30 балів (рубіжна оцінка 24 балів). 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 балів. Під час іспиту студент виконує реалізацію проекту з використанням знань та 
вмінь у застосуванні ГІС в управлінні територіями.   

Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру та підсумкового оцінювання,  як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру та балів отриманих в результаті підсумкового 
оцінювання у формі іспиту. 

 Семестрова кількість балів ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/або 

іспит 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 
 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 8 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 6 самостійних робіт  та проведенням 2 
письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 
іспиту. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 



 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 

Самостійна 
робота 

ІІ семестр 

Розділ 1. Аналіз сучасного розвитку територій 

1 
Вступ. 

Тема 1. Аналіз сучасного розвитку територій 
8 4 30 

2 
Тема 2.  Розробка концепції ГІС для системи 

управління територіями  
8 2 32 

 Контрольна робота 1  2  

Розділ 2. Розробка моделі інтеграції даних існуючих інформаційних систем у ГІС 

3 
Тема 3. Оцінка  ефективності провадження ГІС у 

систему управління територіями 
6 4 32 

4 
Тема 4. Моделювання підсистем  ГІС у системі 

управління територіями. 
10 2 32 

 Контрольна робота 2  2  

 ВСЬОГО 32 16 126 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг: 180 год. в тому числі: 

Лекцій – 32 год. 

Практичні заняття - 16 год. 

Консультації - 6 год. 

Самостійна робота -126 год. 

 
Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Формування концепції сталого соціально-економічного розвитку територій. (2 год). 
2. Виявлення змін лісового покриву Чорнобильської зони відчуження. (2 год). 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 
Основні: 

1. Бурачек В.Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних / В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, В.І. 

Зацерковний. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 440 с. 

2. Бурачек В.Г. Основи ГІС / В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, В.І. Зацерковний. – Ніжин: ТОВ 

Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 512 с. 

3. Воробьева М.С. Математическое моделирование и технологи интеграции данных в учетных 

информационных системах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. Тюмень. ТГУ, 2006.20 с. 

4. Грановська Л.М. Раціональне природокористування в зоні еколого-економічного ризику / 

Грановська Л.М. – Херсон : ХДУ, 2007. – 372 с. 

5. Громадська оцінка екологічної ситуації в Україні. Доповідь українських екологічних організацій. К.: 

РЕЦ-Київ, 2003. – 139 с. 

6. Зацерковний В. І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки 

прийняття рішень у системах управління територіями: дис. доктора техн. наук: 05.13.06 / 

Зацерковний Віталій Іванович. – Чернігів, 2013. – 487 с. 
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