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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ
В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка» спеціальності 126 «Інформаційні системи та
технології» здійснено розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за
організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни
C2.3 «Інформаційні системи в управлінні територіями» віднесено такі
результати навчання:
СК1

СК2
СК13

Застосовувати сучасні геоінформаційні системи та технології для розв'язання задач
моніторингу довкілля, використовуючи допоміжні системи збору даних, зокрема
аерокосмічного сегменту, а також дані геопорталів та інформаційних ресурсів
мережі Internet
Використовувати методи та моделі просторового аналізу в інформаційних системах
аерокосмічного моніторингу довкілля для оцінки розподілу певних змін територій
дослідження та пошуку з'язку між різночасовими та різнорівневими даними
Організовувати та проводити наукові дослідження, пов’язані з розробленням
інформаційних систем та впровадженням нових інформаційних технологій

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо формування та
організації високопродуктивних, масштабованих обчислювальних систем та
обчислень.
Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в
дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим
критерієм.
2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Шифр
ПРН
СК1

шифр ДРН
СР1-2.3

СК2

СР2-2.3

СК13

СР13-2.3

Дисциплінарні результати навчання (ДРН)
зміст
Застосовувати сучасні геоінформаційні системи та технології для
розв'язання задач моніторингу довкілля, використовуючи допоміжні
системи збору даних, зокрема аерокосмічного сегменту, а також дані
геопорталів та інформаційних ресурсів мережі Internet
Використовувати методи та моделі просторового аналізу в
інформаційних системах аерокосмічного моніторингу довкілля для
оцінки розподілу певних змін територій дослідження та пошуку
з'язку між різночасовими та різнорівневими даними
Організовувати та проводити наукові дослідження, пов’язані з
розробленням інформаційних систем та впровадженням нових
інформаційних технологій

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни
Ф1 Інструментальні засоби та
методи розвитку інформаційних
систем
Ф3 Патентологія

Здобуті результати навчання
Розробляти інструментальні засоби та використовувати
методи розвитку інформаційних систем

Ф4 Бізнес-планування

Застосовувати вимоги галузевих нормативних

Розробляти технічні завдання на розробку нових
інформаційних систем

4

Назва дисципліни

Здобуті результати навчання
документів, використовувати методи бізнес-планування

Вид
навчальних
занять

Обсяг,
години

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

лекційні
практичні
лабораторні
семінари
РАЗОМ

52
53
105

Розподіл за формами навчання, години
денна
вечірня
заочна
аудиторні
заняття

самостійна
робота

17
18
35

35
35
70

аудиторні
заняття

самостійна
робота

аудиторні
заняття

самостійна
робота

4

47

6

48

10

95

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Шифри
ДРН

Види та тематика навчальних занять
ЛЕКЦІЇ

СР1-2.3

СР2-2.3

СР13-2.3

1 Введення в дисципліну.
Предмет і завдання управління як науки. Поняття управління
територіями. Особливості процесу управління і його
компоненти.
Проблеми сучасної теорії і практики управління територіями,
територіальним та сталим розвитком .
Технологічний зв'язок процесу управління міськими територіями
з наукою ведення державного кадастру нерухомості та з іншими
суміжними науками.
Необхідність застосування інформаційних систем (ІС) та
геоінформаційних систем (ГІС) при управлінні природними,
міськими та сільськими територіями.
2 Поняття території.
Види територій.
Різноманітність видів територій.
Міські екосистеми і агломерації.
Приклади територій різного призначення.
Причини необхідності управління територіями.
Концепції сталого розвитку територій.
Стійкий екологічно безпечний розвиток: український контекст.
Найбільші втрати ХХ століття - екологічні.
Стійкий екологічно безпечний розвиток (екорозвиток)-шлях до
виживання.
Роль екологічної складової в управлінні територіями.
Оцінка рівня управління територіями - HDI - Індекс розвитку
людського потенціалу.
Поняття інфраструктури просторових даних (ІПД) та її зв’язок з
управлінням територій.
Змельні інформаційні системи (ЗІС) та геоінформаційні системи
(ГІС). Інформаційні системи забезпечення містобудівної
5

Обсяг
складових,
години
17
2

2

3

Шифри
ДРН
СР1-2.3

СР2-2.3
СР13-2.3

СР13-2.3

СР1-2.3
СР2-2.3

СР13-2.3

Види та тематика навчальних занять
діяльності (ІСЗМД)
4 Класифікація інформаційних систем та систем
автоматизованого управління територіями.
Особливості та відмінності понять територія і інфраструктура,
роль і дисфункції інфраструктури.
Сталий розвиток території: проблема екологічної безпеки
регіонів.
Теорія муніципального управління.
Термінологічні уявлення.
Муніципальне утворення як об'єкт управління в Україні.
Розробка стратегії управління та розвитку для муніципальних
територій.
Компетенція муніципальних утворень в області стратегічного
планування.
Модель управління муніципальним освітою. Концептуальна
модель системи управління територією.
5 Інформаційно-аналітична система управління розвитком
території. Особливості моделювання територій. Моделі
представлення територій. Моделі територіальні соціальноекономічних систем (ТСЕС).
Модель природно-господарських територіальних систем
(ПГТС).
Ландшафтний підхід у виділенні територій водозбірних
басейнів.
Інші моделі представлення територій і їх багатозначність.
Території в глобальному вимірі. Земля як об'єкт управління.
6 Практика застосування економічного та функціонального
зонування міських територій.
Генеральний план міста як механізм регулювання та кон-троля
землекористування.
Баланс території міст і територій.
Комплексна оцінка сучасного стану території і потенціалу її
містобудівного розвитку.
7 Визначення основних напрямків соціально-економічного
розвитку території на основі складання комплексних програм.
Особливості інформаційного наповнення ІС при вирішенні
завдань сталого розвитку територій
Забезпечення сталого розвитку муніципального освіти. Критерії
оцінки ефективності систем управління територіями.
8 Ідентифікація проблем і вирішення завдань функціонального
розвитку, окремо взятої міської території з позицій системного
підходу.
Технологія збору, обробки та ідентифікації інформації про
функціонування окремо взятої міської території.
Техніка фіксування, протиріч і формулювання проблем розвитку
даної території з постановкою мети.
Техніка «мозкового штурму» генерації інноваційних підходів
при прийнятті рішення в процесі планування відповідних
6

Обсяг
складових,
години
3

2

2

2

2

Шифри
ДРН

Види та тематика навчальних занять

Обсяг
складових,
години

заходів, що сприяють виведенню на новий рівень розвитку даної
території.
СР2-2.3

СР2-2.3
СР13-2.3

СР1-2.3
СР2-2.3
СР13-2.3

9 Створення і розвиток геоінформаційних порталів
(геопорталов) для управління територіями. Основні визначення,
призначення та перспективи геоінформаційних порталів.
Еволюція програмного забезпечення порталів.
Етапи та напрями розвитку геопорталов зарубіжних державних і
комерційних організацій.
Інфраструктури просторових даних як основа побудови
геопорталів і кадастрових автоматизованих інформаційних
систем.
10. Архітектури програмного забезпечення геоінформаційних
порталів.
Використання специфікацій Відкритого ГІС Консорціуму
(OpenGIS Web Map Service) в побудові сервісів геопорталов.
Інформаційне забезпечення та тематичні сервіси розробляються
геопорталов для управління територіями.
Відмінність побудови і наповнення державних геопорталов від
муніципальних.
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
1 Тема 1. Застосування геоінформаційної системи ArcGIS в
питаннях моделювання компонентів територій. Базові засоби і
можливості. Створення проектів.
Тема 2. Етапи розробки проектів. ГІС в управлінні
землекористуванням на території області. Використання різних
систем координат і проекцій.
Тема 3. Етапи розробки проектів. ГІС в управлінні розвитком
території міста. Структури даних ГІС, які використовуються в
таких проектах.
Тема 4. Етапи розробки проектів. ГІС в управлінні розвитком
територій земель населених пунктів (міст та інших поселень), а
також територій земель сільськогосподарського призначення
району і області. Особливості обробки растрових даних для
вирішення таких завдань.
Тема 5. Використання даних ДЗЗ в проектуванні і розробці
проекту ГІС, призначені для захисту населення і територій у разі
виникнення надзвичайних ситуацій (НС) техногенного,
природного, військового і соціально-політичного характеру на
загальнодержавному, регіональному, місцевому та об'єктовому
рівнях.
Тема 6. Етапи розробки проектів. ГІС в управлінні розвитком
територій земель, що містять об'єкти а) промисловості, б)
транспорту, в) зв'язку, г) радіомовлення, д) телебачення, е)
космічного забезпечення, ж) енергетики, з) оборони та іншого
призначення. Управління даними в застосуванні ArcСatalog.
Тема 7. Етапи розробки проектів. ГІС в управлінні розвитком
територій земель особливо охоронюваних територій
(природоохоронного, природно-заповідного фонду, оздоровчого,
7

2

2

18
18

Шифри
ДРН

Обсяг
складових,
години

Види та тематика навчальних занять
релаксационного (рекреаційного) та історико-культурного
призначення). Легенди векторних і растрових даних.
Тема 8. Етапи розробки проектів. ГІС в управлінні розвитком
територій лісового фонду. ГІС в управлінні розвитком територій
водного фонду. Робота з табличними даними.
Тема 9. Етапи розробки проектів. ГІС в управлінні екологічними
процесами на урбанізованих територіях. Координатна прив'язка
картографічних матеріалів в ArcGIS.
Тема 10. Етапи розробки проектів. ГІС в управлінні
екологічними процесами на території радіаційного забруднення
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Використання
растрових і векторних шарів для відображення відповідних
показників та динаміки їхньої зміни.
РАЗОМ
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих
процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення
університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти».
Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат
навчання студента за дисципліною.
6.1 Шкали
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за
рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення)
оцінок мобільних студентів.
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»
Рейтингова
90…100
74…89
60…73
0…59

Інституційна
відмінно / Excellent
добре / Good
задовільно / Satisfactory
незадовільно / Fail

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається
академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення
про організацію освітнього процесу НТУ «ДП».
6.2 Засоби та процедури
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Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості
знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за
вимогами НРК до 8-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації
регламентованих робочою програмою результатів навчання.
Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2).
Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом
конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних
результатів навчання.
Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового
контролю дисципліни затверджуються кафедрою.
Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та
підсумкового контролю дисципліни подано нижче.
Засоби діагностики та процедури оцінювання
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
навчальне
засоби
процедури
заняття
діагностики
лекції
контрольні
виконання
завдання за
завдання під час
кожною темою лекцій
практичні контрольні
виконання завдань
завдання за
під час практичних
кожною темою занять
або
виконання завдань
індивідуальне
під час самостійної
завдання
роботи

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
засоби
процедури
діагностики
визначення
середньозваженого
результату поточних
контролів;
комплексна
виконання ККР під час
контрольна
екзамену за бажанням
робота (ККР) студента

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом
визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні
заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального
завдання.
Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам,
то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових
коефіцієнтів, що встановлюються викладачем.
За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних
занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі
студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.
Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час
екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють
ключові дисциплінарні результати навчання.
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Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному
часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію
завдання.
Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою
складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.
Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного
дескриптора НРК.

6.3 Критерії
Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються
відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що
описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.
Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного
контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується
коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової
шкали:
Оi = 100 a/m,
де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій
відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих
операцій еталону.
Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог
до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.
Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені
НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче).
Загальні критерії досягнення результатів навчання
для 8-го кваліфікаційного рівня за НРК
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у
певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Дескриптори НРК
спеціалізовані
концептуальні
знання, набуті у
процесі навчання
та/або професійної


Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності
та відповідальності
Знання
Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована,
осмислена.
Характеризує наявність:
- спеціалізованих концептуальних знань на рівні
новітніх досягнень;
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Показник
оцінки
95-100

Дескриптори НРК
діяльності на рівні
новітніх досягнень,
які є основою для
оригінального
мислення та
інноваційної
діяльності, зокрема в
контексті
дослідницької
роботи;
 критичне
осмислення проблем
у навчанні та /або
професійній
діяльності та на межі
предметних галузей
розв’язання
складних задач і
проблем, що потребує
оновлення та
інтеграції знань, часто
в умовах
неповної/недостатньої
інформації та
суперечливих вимог;
 провадження
дослідницької та/або
інноваційної
діяльності


 зрозуміле

і
недвозначне
донесення власних
висновків, а також

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності
та відповідальності
- критичне осмислення проблем у навчанні та/або
професійній діяльності та на межі предметних галузей
Відповідь містить негрубі помилки або описки
Відповідь правильна, але має певні неточності
Відповідь правильна, але має певні неточності й
недостатньо обґрунтована
Відповідь правильна, але має певні неточності,
недостатньо обґрунтована та осмислена
Відповідь фрагментарна
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про
об’єкт вивчення
Рівень знань мінімально задовільний
Рівень знань незадовільний

Уміння
Відповідь характеризує уміння:
- виявляти проблеми;
- формулювати гіпотези;
- розв’язувати проблеми;
- оновлювати знання;
- інтегрувати знання;
- провадити інноваційну діяльность;
- провадити наукову діяльність
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності з негрубими помилками
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності, але має певні неточності при
реалізації однієї вимоги
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності, але має певні неточності при
реалізації двох вимог
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності, але має певні неточності при
реалізації трьох вимог
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності, але має певні неточності при
реалізації чотирьох вимог
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в
практичній діяльності при виконанні завдань за зразком
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання
при виконанні завдань за зразком, але з неточностями
Рівень умінь незадовільний
Комунікація
Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова:
- правильна;
- чиста;
- ясна;
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Показник
оцінки

90-94
85-89
80-84
74-79
70-73
65-69
60-64
<60

95-100

90-94
85-89

80-84

74-79

70-73

65-69
60-64
<60
95-100

Дескриптори НРК
знань та пояснень, що
їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються;
 використання
іноземних мов у
професійній
діяльності

відповідальність за
розвиток
професійного знання і
практик, оцінку
стратегічного
розвитку команди;
 здатність до
подальшого навчання,
яке значною мірою є
автономним та
самостійним


Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності
та відповідальності
- точна;
- логічна;
- виразна;
- лаконічна.
Комунікаційна стратегія:
- послідовний і несуперечливий розвиток думки;
- наявність логічних власних суджень;
- доречна аргументації та її відповідність
відстоюваним положенням;
- правильна структура відповіді (доповіді);
- правильність відповідей на запитання;
- доречна техніка відповідей на запитання;
- здатність робити висновки та формулювати
пропозиції;
- використання іноземних мов у професійній
діяльності
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегія з незначними хибами
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три
вимоги)
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано
чотири вимоги)
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять
вимог)
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім
вимог)
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не
реалізовано дев’ять вимог)
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не
реалізовано 10 вимог)
Рівень комунікації незадовільний
Автономність та відповідальність
Відмінне володіння компетенціями:
- використання принципів та методів організації
діяльності команди;
- ефективний розподіл повноважень в структурі
команди;
- підтримка врівноважених стосунків з членами
команди (відповідальність за взаємовідносини);
- стресовитривалість;
- саморегуляція;
- трудова активність в екстремальних ситуаціях;
- високий рівень особистого ставлення до справи;
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Показник
оцінки

90-94
85-89

80-84

74-79

70-73

65-69

60-64

<60
95-100

Дескриптори НРК

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності
та відповідальності
- володіння всіма видами навчальної діяльності;
- належний рівень фундаментальних знань;
- належний рівень сформованості загальнонавчальних
умінь і навичок
Упевнене володіння компетенціями автономності та
відповідальності з незначними хибами
Добре володіння компетенціями автономності та
відповідальності (не реалізовано дві вимоги)
Добре володіння компетенціями автономності та
відповідальності (не реалізовано три вимоги)
Добре володіння компетенціями автономності та
відповідальності (не реалізовано чотири вимоги)
Задовільне володіння компетенціями автономності та
відповідальності (не реалізовано п’ять вимог)
Задовільне володіння компетенціями автономності та
відповідальності (не реалізовано шість вимог)
Задовільне володіння компетенціями автономності та
відповідальності (рівень фрагментарний)
Рівень автономності та відповідальності незадовільний

Показник
оцінки

90-94
85-89
80-84
74-79
70-73
65-69
60-64
<60

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Технічні засоби навчання.
Дистанційна платформа MOODL.
8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
1 Управління водними і земельними ресурсами на базі ГІС-технологій:
Навч. посібник / В.В. Морозов, П.П. Надточій, Т.М. Мислива, О.В. Морозов,
В.І. Пічура, Д.О. Ладичук, С.Я. Плоткін / За ред. проф. Морозова В.В. – Херсон
: Вид-во ХДУ, 2007. – 288 с.
2 Основи ГІС-аналізу : навч. посібник / В. Д. Шипулін; Харк. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 330 с.
3 Патракеєв І.М. ГІС в управлінні територіями / Конспект лекцій. – Х.:
ХНАМГ, 2011. – 115 с.
4 Оценка уровня управления территориями – HDI — Индекс развития
человеческого потенциала. Веб-сайт (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL:
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
5 Світличний О. О. Основи геоінформатики : навч. посібник / О. О.
Світличний, С. В. Плотницький. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. –
295 с.
6 Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за
напрямом підготовки «Транспортнітехнології» / О. В. Грицунов; Харк. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.
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