
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ГІС в управліннями територіями  

(лекц. - 2год, практ. - 2 год.) 

 

Викладач-лектор: доц. Трофименко П.І., асист. Тустановська Л.В. (електронна пошта - 
Ltustanovska@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 та одне теоретичне питання в рамках теми для 

вивчення. Для підтвердження виконання завдання студенти мають  надіслати відповіді 

лектору Трофименку П.І. та Тустановській Л.В. на електронну пошту Ltustanovska@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 10 балів. 

Вона включає в себе 1 практичне завдання (5 бал.), та одне теоретичне завдання (5 бал.). 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 

 повнота розкриття питання     3 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  2 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 

2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 
Теми для самостійного навчання: 

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

 
Виконання студентом практичних завдань за темою 1. 
Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1. Формування концепції сталого соціально-економічного розвитку територій 
1.  24.01.2018 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2.  24.01.2018 – 28.02.2018 Самостійне опрацювання 
3.  1.02.2018, 11:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 1 
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Тема 2. Виявлення змін лісового покриву Чорнобильської зони відчуження. 
4.  1.02.2018, 14:00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 
5.  1.02.2018 – 22.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
6.  14.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 2 
7.  20.02.2018, 11:00-13:35 Виконання студентом практичних завдань за темою 2 
8.  21.02.2018, 14:00 - 

22.02.2018, 12:00 
Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 

9.  22.02.2018, 13:00  Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 
10.  22.02.2018, 14:00 – 

28.02.2018, 12:00 
Доопрацювання в разі потреби теми 2 

11.  26.02.2018, 12:00  Консультація в разі необхідності  за темою 2 

 
Тема 1. Формування концепції сталого соціально-економічного розвитку територій. (2 
год). 
Сучасний стан економіки України обумовлює необхідність суттєвих змін процесів управління 

на всіх рівнях – від виробничо-економічного до субрегіонального, регіонального та 

загальнодержавного. 

Підвищення конкурентоспроможності економіки країни вимагають переходу до максимального 

використання сприятливого і мінімізації негативного впливу територіальних чинників, у першу чергу 

ресурсних та екологічних і їх спрямування на пріоритетні напрями виробництва, урахування впливу 

природно-географічних і соціально-історичних умов розвитку регіонів на розвиток країни. Тому, як 

свідчить досвід високорозвинених в економічному плані країн, для додання економіці динамічності, 

центр ваги управління необхідно перенести саме у регіони. 

 

Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. Який генезис концепції сталого розвитку. 

2. Назвіть проблеми сталого розвитку в Україні. 

3. Визначити основні  задачі управління територіями. 

4. Проаналізуйте на яких принципах грунтується  сталий розвиток територій. 
 
Тема 2. Виявлення змін лісового покриву Чорнобильської зони відчуження. (2 год). 

Мета роботи: виявити та проаналізувати зміни лісового рослинного покриву Чорнобильської 

зони відчуження після масштабної пожежі 2015 року. 

Об’єкт дослідження- лісові масиви Чорнобильської зони відчуження ЧЗВ. 

Предмет дослідження: стан лісового рослинного покрову ЧЗВ та його зміни внаслідок 

пожежі. 

Завдання для засвоєння за темою 2: 
1. Визначити території, ураженої пожежею. 

2. Попередня обробка супутникових знімків 

3. Визначити площі лісів до та після пожежі. Класифікація земних покривів території  

дослідження та супутниковими знімками. 

4. Оцінити стан лісового рослинного покриву. Обчислити вегетаційний індекс за 

супутниковими знімками. 

5. Виявити зміни.  

6. Провести кількісний аналіз та інтерпретацію отриманих результатів. 

7. Створити тематичну карту. 

 
Джерела для засвоєння теми 1-2: 

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. 

7. Крельштейн П. Д. Розробка та впровадження аерофотознімання з легких літальних апаратів: 

дис. кандидата техн. наук: 05.24.01 / Крельштейн Петро Давидович. – К., 2008. – 162 с.  

8. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства: навч. посіб. / Н. В. Грицяк, 

Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д. держ. упр., професора Н.В. Грицяк. – К. : Вид-во К.І.С., 2015. – 

108 с.  

Додаткові: 

9. Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій в експлуатації та діагностиці 

інженерних мереж / В.Ю. Беленок, В.Г. Бурачек, В.І. Зацерковний // Новітні досягнення геодезії 

геоінформатики та землевпорядкування. Європейський досвід: V міжнар. наук.-практ. конф. – 

Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – Вип. 5. – С. 156-164. 

10. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року№ від 06.08.2014 № 385  

11. Фісун К.А. Методологія програмування розвитку регіонів України / Фісун К.А. – Харків: Харківська 

академія міського господарства, 2007. – 401 с.  

12. https://zsu.org.ua/40-2010-11-28-09-45-44/2010-11-28-10-00-48/647-2011-05-17-04-39-50 

 
 
 

Для студентів 
 

галузь знань   19 -Будівництво та архітектура 
спеціальність                      193 – Геодезія та землеустрій 
освітній рівень   Магістр 
освітня програма   Геоінформаційні системи та технології 
курс     1 
семестр    2 
вид дисципліни   Обов’язкова 
 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  
1.  Дембасюк Павло Сергійович 

2.  Жукова Марія Володимирівна 

3.  Ігнатьєва Марія-Валерія Геннадіївна 

4.  Лукановський Віктор Ігорович 

5.  Македонська Ірина Олександрівна 

6.  Пилипенко Оксана Іванівна 

7.  Пода Владислав Юрійович 

8.  Ситницька Яна Романівна 

9.  Шишенко Оксана Ігорівна 
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