
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: __; 

2. Назва: Практика впровадження ГІС-проектів; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Янчук Р.М., к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

● виконувати аналіз необхідності впровадження ГІС-проектів з визначенням переваг та 

недоліків; 
● виконувати оцінку доступних та потенційних наборів даних та визначати особливості їх 

застосування; 
● формувати технологічні ланцюги ГІС-проектів; 

● виконувати підбір програмного забезпечення або окремих компонент для впровадження ГІС-

проекту; 
● формувати критерії підбору персоналу для роботи з ГІС-проектами. 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ГІС і бази даних, Проектування 

та управління базами геопросторових даних, ГІС в кадастрових системах 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___;  

12. Зміст курсу: 
1. Оцінка потреб у впровадженні ГІС-проекту. 

2. Пошук та оцінка аналогів. 

3. Джерела даних для ГІС-проектів. 

4. Підбір програмних модулів та компонент. 

5. Інтерфейси ГІС-проектів. 

6. Технології просування ГІС-проектів. 

7. Підбір та підготовка персоналу. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Tang, Man Yee. Design and Implementation of a GIS-Enabled Online Discussion Forum for Participatory 

Planning. M.Sc.E. thesis, Department of Geodesy and Geomatics Engineering Technical Report No. 244, 

University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada, 151 pp. 

2. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. 

Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 34 год. практичних робіт, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    Р.М. Янчук, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ___ ; 

2. Name: The practice of implementing GIS projects; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:  the second (Master's degree) 

5. Year of training, when discipline is offered: 5; 

6. Semester when studying the discipline: 10; 

7. Number of established ECTS credits: 5 ; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Yanchuk R.M., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must know about: 

•carry out an analysis of the necessity of introducing GIS projects with the identification of 

advantages and disadvantages; 

• assess the available and potential datasets and determine the peculiarities of their use; 

• to form technological circuits of GIS-projects; 

• to perform selection of software or separate components for the implementation of the GIS project; 

• formulate selection criteria for GIS projects. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

tests 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: GIS and databases, Design and 

management of geospatial data bases, GIS in cadastral systems 

 Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary)___;  

12. Course content:  
1. Assessment of the needs for implementation of the GIS project. 

2. Search and evaluation of analogues. 

3. Data sources for GIS projects. 

4. Selection of software modules and component. 

5. Interfaces of GIS projects. 

6. Technologies of promotion of GIS-projects. 

7. Selection and training of staff. 

13. Recommended editions: 
1. Tang, Man Yee. Design and Implementation of a GIS-Enabled Online Discussion Forum for Participatory 

Planning. M.Sc.E. thesis, Department of Geodesy and Geomatics Engineering Technical Report No. 244, 

University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada, 151 pp. 

2. Geographic information systems and databases: monograph / V.I. Zatserkovny, V.G. Burachek, O.O. 

Zheleznyak, A.O. Tereshchenko. - Nizhyn: NDU them. M. Gogol, 2014. - 492 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 34 hours, independent work – 100 hours, total – 150 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the  5rd  semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 

Head of Department                                                R.M. Yanchuk, Ph.D., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


