
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ПРОГРАМУВАННЯ У СЕРЕДОВИЩІ ГІС 
 

Викладач-лектор: доц. Демидов В.К. (електронна пошта - demidov@knu.ua) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні-лютому за допомогою електронних засобів (web-ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. Під 

час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. В визначений 

лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 

за кожною з тем в режимі on-line за допомогою Skype (web-ресурсу Google Class або за 

допомогою пошти). Після кожної теми студент має виконати завдання отримане від викладача 

згідно графіку, яке буде доступне на web-ресурсі Google Class. Завдання буде представляти 

собою невелике практичне завдання (запрограмувати завдання надане викладачем) та одне 

теоретичне питання в рамках теми для вивчення. Для підтвердження виконання завдання 

студенти мають додатково надіслати відповіді лектору Демидову В.К. на електронну пошту 

demidov@knu.ua не пізніше визначеного графіком терміну. Викладач оцінює виконані 

завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» 

потрібно представити робочий програмний код та відповісти на теоретичне питання. Якщо 

студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час до 28 лютого переробити завдання та 

надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не зараховані, 

студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання відповідних 

модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 

теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 8 балів. 

Вона включає в себе 3 практичних питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на 

самостійну роботу, та одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 

 повнота розкриття питання     1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 

2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 

Теми для самостійного навчання: 
1. Робота з регулярними виразами в Python (2 год). 
2. Основні модулі для роботи з файлами в Python (6 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 05.02.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1 Робота з регулярними виразами в Python 
1.  05.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2.  05.02.2018 – 07.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3.  08.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 1 
4.  08.02.2018, 14:00 - 

10.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 1 

5.  10.02.2018, 12:00 - Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 
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11.02.2018, 12:00 Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 
Тема 2 Основні модулі для роботи з файлами в Python 

6.  12.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 
7.  12.02.2018 – 21.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
8.  14.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 2 
9.  16.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 2 
10.  22.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 2 
11.  16.02.2018, 14:00 - 

19.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

12.  19.02.2018, 12:00 – 
20.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

13.  22.02.2018, 14:00 - 
24.02.2018, 12:00 

Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

14.  24.02.2018, 12:00 – 
27.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 

Тема 1. Робота з регулярними виразами в Python. 

Регулярний вираз (часто називається шаблон) є послідовністю, що описує множину рядків. Ці 
послідовності використовують для точного описання множини без перелічення всіх її 
елементів. Наприклад, множина, що складається із слів «грати» та «ґрати» може бути описана 
регулярним виразом «[гґ]рати». В більшості формалізмів, якщо існує регулярний вираз, що 
описує задану множину, тоді існує нескінченна кількість варіантів, які описують цю множину. 

У Python для роботи з регулярними виразами є модуль re. 

Найчастіше регулярні вирази використовуються для: 

• пошуку в рядку; 
• розбиття рядка на підрядки; 
• заміни частини рядка. 

Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. Вивчити синтаксис запису регулярних виразів у Python. 
2. Засвоїти особливості запису та використання функцій пошуку search(), findall(). 
3. Вивчити основні паттерни регулярних виразів у Python. 
4. Засвоїти особливості запису та використання функцій зв’язування match(). 
5. Засвоїти принципи організації «жадібного» та «не жадібного» пошуку. 
6. Засвоїти особливості запису та використання функцій split(), sub(). 
7. Вивчити основні прапори компіляції для регулярних виразів у Python. 
8. Ознайомитися із принципами групування паттернів для регулярних виразів у Python. 

 
Джерела для засвоєння теми 1: 

1. Документація по регулярним виразам https://docs.python.org/3.1/library/re.html 
2. Severance Charles Python for Informatics. / Charles Severance. – 2013. – 244 p. www.dr-

chuck.com 
3. Документація по регулярним виразам 

http://www.tutorialspoint.com/python/python_reg_expressions.htm 

4. Витягання токенів з текста https://habrahabr.ru/post/60369/ 

 

Тема 2. Основні модулі для роботи з файлами в Python. 

Для роботи з файлами в Python є стандартний метод open(). Однак як ви знаєте для роботи із 
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деякими видами файлів, наприклад .csv, є спеціальні методи, які дозволяють покращити 
продуктивність коду без значних витрат часу розробника. В рамках заданої теми необхідно 
засвоїти особливості використання Python у WEB та модуль для робити з файлами віддалено 
urllib. 

Також в рамках даної теми є необхідність навчитися основним принципам скрабінгу з 
використанням спеціальних модулів, наприклад BeautifulSoup. 

Для роботи з сучасним представленням даних є також необхідність отримати знання з основ 
використання XML та JSON, які є зручним інструментом для представлення будь-яких даних, в 
тому числі і геопросторових. 

 

Завдання для засвоєння за темою 2: 

1. Засвоїти поняття сокетів та портів, ознайомитися із особливостями їх застосування. 
2. Засвоїти основні методи модуля socket. 
3. Ознайомитися із особливостями з’єднання зв протоколом http. 
4. Ознайомитися із особливостями отримання даних з сервера методом GET. 
5. Засвоїти основні методи модуля urllib. 
6. Ознайомитися із поняттям скрабінгу, та особливостями його використання в Python. 
7. Засвоїти основні методи модуля BeautifulSoup. 
8. Ознайомитися із основами запису файлу даних в XML за допомогою тегів. 
9. Ознайомитися із поняттями серіалізації та десеріалізації даних в XML. 
10. Засвоїти основні поняття схеми XSD для XML, вивчити її структуру. 
11. Ознайомитися із основами запису файлу даних в JSON за допомогою тегів. 
12. Засвоїти основні методи модуля xml2. 
13. Засвоїти основні методи модуля json. 

 
Джерела для засвоєння теми 2: 

1. Митчелл Райан Скрапинг веб-сайтов с помощью Python. / Райан Митчелл. –М.: ДМК Пресс, 
- 2016. – 280 с. 

2. Severance Charles Python for Informatics. / Charles Severance. – 2013. – 244 p. www.dr-
chuck.com 

3. Основи роботи з Socket https://docs.python.org/2.7/library/socket.html 
4. Основи роботи з BeautifulSoup https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/ 
5. Основи роботи з XML Python https://docs.python.org/2/library/xml.etree.elementtree.html 
6. Основи роботи з JSON Python https://docs.python.org/2/library/json.html 
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Для студентів 
 

галузь знань   Природничі науки 
напрям підготовки  6.040103  «Геологія»  
освітній рівень   Бакалавр 
освітня програма   Геологія 
спеціалізація   Геоінформатика 
курс     3 
семестр    6 
вид дисципліни   Вибіркова 
 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

1.  Волкова Світлана Георгіївна 

2.  Ганошенко Владислав Андрійович 

3.  Гомонюк Катерина Андріївна 

4.  Дєтков Денис Олегович 

5.  Крученюк Ярина Анатоліївна 

6.  Кубєдінова Катерина Анатоліївна 

7.  Охрімчук Роман Юрійович 

8.  Прокопенко Олександр Сергійович 

9.  Рижков Олександр Романович 

10.  Родоманов Ярослав Петрович 

11.  Скороходова Аліна Вадимівна 

12.  Чепорнюк Денис Володимирович 

 


