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Як комунікувати Корпоративна пошта викладачів: o.p.dmytriv@nuwm.edu.ua  
                                                                   t.i.dets@nuwm.edu.ua 
 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі MOODLE. 
 
 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

 Мережевий аналіз являє собою сучасну інформаційну 
технологію як багатьох природознавчих, так і соціально-
економічних та інженерних наук, яка дозволяє дослідити різні 
мережі, котрі представляють собою сукупності лінійних фрагментів 
природного та антропогенного характеру. 

Метою навчальної дисципліни є набуття студентом теоретичної 
та практичної підготовки з питань проектування, моніторингу, 
оптимізації та організації функціонування мереж з використанням 
інструментальних засобів ГІС. 

Завданням дисципліни є:  

 Ознайомити студентів із загальними підходами до 
просторового мережевого моделювання. 

 Навчити виконувати збір, обробку та збереження у базі 
даних метричної та топологічної інформації про структуру 
мережі. 

 Візуалізувати географічні мережі у вигляді дисплейних 
картосхем з можливістю інтерактивного запиту атрибутивної 
інформації щодо кожного елемента мережі. 

 Виконувати типові задачі аналізу транспортних та 
інженерних мереж за допомогою інструментарію ГІС. 

Додатковий модуль ArcGIS Network Analyst, який пропонується 
студентам для виконання практичної частини дисципліни, може 
успішно застосовуватися ними в подальшому на підприємствах, 
громадських службах та в інших організаціях, що дозволить їм вести 
свою діяльність більш ефективно та приймати більш вигідні 
стратегічні рішення. 

 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1337  
 
 

Компетентності СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне, технічне і 

https://orcid.org/0000-0001-5401-5169X
mailto:o.p.dmytriv@nuwm.edu.ua
mailto:t.i.dets@nuwm.edu.ua
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технологічне забезпечення для вирішення складних питань 
геодезії та землеустрою. 

СК07. Здатність збирати, оновлювати, опрацьовувати, 
критично оцінювати, інтерпретувати, зберігати, 
оприлюднювати і використовувати геопросторові дані та 
метадані щодо об’єктів природного і техногенного походження. 

Програмні 
результати навчання 

РН9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати та використовувати 
геопросторові дані, метадані щодо об’єктів природного і 
техногенного походження, застосовувати статистичні методи 
їхнього аналізу для розв’язання спеціалізованих задач у сфері 
геодезії та землеустрою. 

РН10. Обирати і застосовувати інструменти, обладнання, 
устаткування та програмне забезпечення, які необхідні для 
дистанційних, наземних, польових і камеральних досліджень у 
сфері геодезії та землеустрою. 

РН13. Планувати і виконувати геодезичні, топографічні та 
кадастрові знімання, опрацьовувати  отримані результати у 
геоінформаційних системах. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

ЗК01. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Лекцій – 22 год; лаб. роб. – 18 год; с.р. –  80 год. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ В ГІС 

Тема 1. Моделювання та аналіз геопросторової інформації у 
вигляді мереж. 

Тема 2. Правила зв’язності в геометричних мережах. 

Тема 3. Теорія графів. Основні типи графових моделей, 
особливості їх використання для мережевого аналізу. 

Тема 4. Набір мережевих даних та особливості його створення. 

Тема 5. Основні складові мережевого аналізу транспортних 
мереж. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ 

МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ГІС 

Тема 6. Мережевий аналіз в програмному середовищі ArcGIS. 

Тема 7. Бар’єри та ієрархія в мережевому аналізі. 

Тема 8. Мережевий аналіз в QGIS. 

Тема 9. Аналіз сучасного стану розвитку та оптимізації  мереж 
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за допомогою сучасних ГІС технологій. 

 
 

 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

(оцінка в балах, максимум 60 балів) 

Лабораторна робота №1. Створення набору мережевих даних 
(5 балів). 

Лабораторна робота №2. Створення мультимодального 
набору мережевих даних (5 балів). 

Лабораторна робота №3. Пошук оптимального маршруту за 
допомогою набору мережевих даних (10 балів). 

 Лабораторна робота №4. Пошук та аналіз найближчих 
пунктів обслуговування (10 балів). 

Лабораторна робота №5. Обчислення областей 
обслуговування та створення матриці Джерело-Призначення 
(10 балів). 

Лабораторна робота №6. Створення моделі для аналізу 
маршруту (10 балів). 

Лабораторна робота №7. Вибір оптимальних місць 
розташування об’єктів з використанням моделі Розміщення-
Розподіл (10 балів). 

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
засвоїти теоретичний матеріал та здати модульні контролі 
знань, а також вчасно виконати лабораторні завдання. В 
результаті вони зможуть отримати такі обов’язкові бали: 

• 60 балів – за вчасне та якісне виконання завдань 
лабораторних занять, що становить поточну 
(практичну) складову його оцінки; 

• 20 балів – модульний контроль 1; 
• 20 балів – модульний контроль 2. 
• Усього 100 балів. 

Шкала оцінювання з детальним розподілом балів наведена на 
сторінці навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1337 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування із 
застосуванням системи Moodle. У тесті 24 запитання різної 
складності:  

• рівень 1:  20 запитання по 0.7 балів (14 балів);  
• рівень 2:  3 запитання по 1 балу (3 бали);  
• рівень 3:  1 запитання по 3 бали (3 бали).  

Усього – 20 балів.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення 
поточного та підсумкового контролів знань студентів, 
можливість їм подання апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Дисципліни, вивчення яких передує даній дисципліні: 
- геодезія; 
- ГІС і бази даних; 
- програмно-технічний інструментарій ГІС. 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 
також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні 
ресурси 

Основна література 
1. Инструментарий геонформационных систем (справочное 

пособие) / Бусыгин Б. С., Гаркуша И. Н., Серединин Е. С., 
Гаевенко А. Ю. Киев : ИРГ «ВБ», 2000. 172 с. 

2. Де Мерс М. Географические информационные системы. 
Основы. М. :  Дата+, 1999. 501 с. 

3. Світличний О. О.,  Плотницький С. В. Основи 
геоінформатики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
Суми : ВТД «Унів. кн.», 2006. 295 c. 

4. Трохимчук Р. М. Теорія графів. Навч. посіб.  Київ : РВЦ 
“Київський університет”, 1998. 43 с. 

5. Шипулін В. Д. Основні принципи геоінформаційних систем: 
навч. посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : 
ХНАМГ, 2010. 313 с 

Допоміжна література 
6. Дець Т. І.  Методичні вказівки виконання до самостійних та 

лабораторних робіт з дисципліни «Мережевий аналіз в ГІС» 
студентами напряму підготовки 0801 «Геодезія, 
картографія та землеустрія» Частина 1. Створення набору 
мережевих даних. Рівне : НУВГП, 2014. 28 с. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5489 

7. Дець Т. І. Методичні вказівки виконання до самостійних та 
лабораторних робіт з дисципліни "Мережевий аналіз в ГІС" 
студентам напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, 
картографія та землеустрія" Частина 2. Пошук 
оптимальних маршрутів та обчислення областей 
обслуговування. Рівне : НУВГП, 2015. 40 с. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2952 

8. Дець Т. І., Тадєєв О. А. Методичні вказівки до виконання 
лабораторної та самостійної роботи на тему «Аналіз 
транспортних маршрутів» з дисципліни «Мережевий аналіз 
в ГІС» студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрія». Рівне : НУВГП, 2017. 24 с. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6054 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5489
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2952
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6054


8 

 

9. Каталог програмного забезпечення ГІС : веб-сайт. URL: 
http://www.geoguide.com.ua/software/software.php 

10. Петренко О. Я. Створення та аналіз мережевих даних 
засобами ArcGIS : Навч. посібк. Київ : ІПДО, 2018. 96 с 

11. Самсонов Т., Карпачевський А., Ентін А. Основи 
геоінформатики : практикум у QGIS. Аналіз транспортних 
мереж : веб-сайт. URL: https://aentin.github.io/qgis-
course/networks.html 

12. Що таке додатковий модуль ArcGIS Network Analyst? : веб-
сайт. URL: 
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/networ
k-analyst/what-is-network-analyst-.htm 

13. QGIS – провідна вільна настільна ГІС : веб-сайт. URL: 
https://www.qgis.org/uk/site/about/index.html 

14. YouTube-канал «Геодезія та геоінформатика». 
*Електронний ресурс+ : веб-сайт. URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCVAjmylGnCxy-
3FJZrbgGnw/videos 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни 
чи повторне навчання на курсі. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної 
дисципліни відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної дисципліни на платформі 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1337 за 
календарем. 

Правила 
академічної 
доброчесності 

За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно доброчесності) 
наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj  

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 
причин.  
При об’єктивних причинах пропуску занять (лікарняні, 
мобільність і т. ін.) студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1337. 

http://www.geoguide.com.ua/software/software.php
https://aentin.github.io/qgis-course/networks.html
https://aentin.github.io/qgis-course/networks.html
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/network-analyst/what-is-network-analyst-.htm
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/network-analyst/what-is-network-analyst-.htm
https://www.qgis.org/uk/site/about/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCVAjmylGnCxy-3FJZrbgGnw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCVAjmylGnCxy-3FJZrbgGnw/videos
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1337
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1337
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Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 
згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ . 
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з даної 
дисципліни. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) 
результатів навчання, набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно з відповідним Положенням: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-
курси на таких навчальних платформах, як Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших, для наступного 
перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються під час проходження 
певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної дисципліни (освітньої 
програми) та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

  

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування 
здобувачів минулих років та семестрів завантажені на сторінці 
«ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу може 
оновлюватися щорічно з урахуванням змін у законодавстві 
України, наукових досягнень та сучасних практик у сфері 
геодезії, землеустрою та геоінформатики. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у 
галузі. За таку ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали. 
 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю доступні 
за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju. 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі 
потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 
представники 
бізнесу, фахівці, 
залучені до 
викладання 

До викладання курсу можуть долучатися фахівці 
територіальних органів Держгеокадастру України у Рівненській 
області, Рівненської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», 
представники бізнесу у сфері геодезії та землеустрою. 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки:  
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus:  
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

* пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
 

Лекцій – 22 год; лаб.роб. – 18 год; с.р. –  80 год. 
 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

Змістовий модуль 1 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ В ГІС 

Тема 1. Моделювання та аналіз геопросторової інформації у вигляді мереж 

Результати 
Навчання 
РН9, 
РН10, 
РН13 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[2], [3], [5] 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1337 денна 
 ф.н. 

заочна 
 ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні - - 

Самостійна 8 - 

Опис теми Географічні мережі в ГІС. Основні завдання мережевого аналізу та можливості їх 
вирішення в ГІС. Геометрична та логічна мережі -технічного інструментарію ГІС.   

Методи, 
технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, індивідуальні лабораторні завдання, тестові завдання, програмне 
забезпечення ArcGIS. 

Тема 2. Правила зв’язності в геометричних мережах  

Результати 
навчання 
РН9, 
РН10 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[3], [5], [12] 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1337 денна 
 ф.н. 

заочна  
ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 2 - 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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Самостійна 8 - 

Опис теми Основні типи правил зв’язності. Мережеві об’єкти в геометричній мережі. Мережевий 
потік і його характеристики. 

Методи, 
технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, індивідуальні лабораторні завдання, тестові завдання, програмне 
забезпечення ArcGIS. 

Тема 3. Теорія графів. Основні типи графових моделей, особливості їх використання для 
мережевого аналізу 

Результати 
навчання 
РН9 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[4] 
https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1337 денна 
 ф.н. 

заочна 
 ф.н. 

Лекції 4 - 

Лабораторні - - 

Самостійна 8 
- 

Опис теми Основні поняття та визначення теорії графів. Непомічені та помічені неорієнтовані 
графи. Непомічені та помічені орієнтовані графи. 

Методи, 
технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, обговорення, тестові завдання. 

Тема 4. Набір мережевих даних та особливості його створення 

Результати 
навчання 
РН9, 
РН10 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[6], [10], [12] 
https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1337 денна 
 ф.н. 

заочна 
 ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 4 - 

Самостійна 10 - 

Опис теми Набір мережевих даних та мережеві елементи. Поняття зв’язності мережі в наборі 
мережевих даних. Глобальні повороти в наборі мережевих даних. 

Методи, 
технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, індивідуальні лабораторні завдання, тестові завдання, програмне 
забезпечення ArcGIS. 

Тема 5. Основні складові мережевого аналізу транспортних мереж  

Результати 
навчання 
РН9 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[3], [5], [8], [12] 
https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1337 денна 
 ф.н. 

заочна 
 ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 2 - 

Самостійна 10 - 

Опис теми Шари, класи та об’єкти мережевого аналізу. Мережеве місце розташування. 
Методи, 

технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, тестові завдання. 
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Змістовий модуль 2 

ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ МЕРЕЖЕВОГО 
АНАЛІЗУ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ГІС  

Тема 6. Мережевий аналіз в програмному середовищі ArcGIS 

Результати 
навчання 
РН9, 
РН10 
 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[7], [8], [10], [12], [14] 
https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1337 денна 
 ф.н. 

заочна 
ф.н. 

Лекції 4 - 

Лабораторні 6 - 

Самостійна 10 - 

Опис теми Типи шарів мережевого аналізу в ArcGIS. Найближчий пункт обслуговування. Область 
обслуговування. Матриця Джерело – Призначення. Задача вибору маршруту 
транспортного засобу. Розташування – розподіл. 

Методи, 
технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, індивідуальні лабораторні завдання, тестові завдання, програмне 
забезпечення ArcGIS. 

Тема 7. Бар’єри та ієрархія в мережевому аналізі 

Результати 
навчання 
РН9 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[11], [12] 
https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1337 денна 
 ф.н. 

заочна 
ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 2 - 

Самостійна 10 - 

Опис теми Типи бар’єрів. Властивості бар’єрів як класів просторових об’єктів. Переваги 
мережевого аналізу з використанням ієрархії 

Методи, 
технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, індивідуальні лабораторні завдання, тестові завдання, програмне 
забезпечення ArcGIS. 

Тема 8. Мережевий аналіз в QGIS 

Результати 
навчання 
РН9, 
РН10 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[9], [11], [13], [14] 
https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1337 денна 
 ф.н. 

заочна 
ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні 2 - 

Самостійна 8 - 

Опис теми Мережевий аналіз в програмному середовищі QGIS та його основні завдання: пошук 
найкоротшого маршруту, визначення меж зон обслуговування та найближчого пункту 
обслуговування, розміщення-розподіл. Матриця Джерело – Призначення. 

Методи, 
технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, індивідуальні лабораторні завдання, тестові завдання, програмне 
забезпечення QGIS. 

Тема 9. Аналіз сучасного стану розвитку та оптимізації  мереж за допомогою сучасних ГІС 
технологій 
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Результати 
навчання 
РН9, 
РН10, 
РН13 

Вид робіт 
Кількість годин Література:  

[1], [9], [10] 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1337 денна  

ф.н. 
заочна 

ф.н. 

Лекції 2 - 

Лабораторні - - 

Самостійна 8 - 

Опис теми Огляд сучасних програмних засобів ГІС для вирішення задач транспортних та мереж 
інженерних комунікацій. Можливості управління і аналізу мережевими даними. 
Світовий та вітчизняний досвід.  

Методи, 
технології 
та засоби 
навчання 

Лекція, презентація, тестові завдання. 

 
 

Завідувач кафедри     Янчук Р.М., канд. техн. наук, доцент 

Керівник освітньої програми    Янчук Р.М., канд. техн. наук, доцент 

Лектор      Дмитрів ОП., канд. техн. наук, доцент 

 


