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НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, У ВИКЛАДАННІ ЯКИХ БРАВ УЧАСТЬ
Період
У поточному році

У попередні періоди

Опис
1. Географічна картографія (Модуль 1. Топографія з основами геодезії.
Модуль 2. Картографія), освітній рівень (ОР) “Бакалавр”, 1 курс, лекції.
2. Топографія з основами геодезії, ОР “Бакалавр”, 1 курс, лекції.
3. Основи наукових досліджень у картографії, ОР “Бакалавр”, 3 курс, лекції
та семінарські заняття.
4. Організація та управління виробництвом, ОР “Бакалавр”, 4 курс, лекції.
5. Геосистемне та проблемно-орієнтоване картографування (Модуль 2.
Проблемно-орієнтоване картографування), ОР “Магістр”, 1 курс, лекції та
практичні заняття.
6. Веб-картографування, ОР “Магістр”, 1 курс, лекції та практичні заняття.
7. Сучасні проблеми картографічної науки, ОР “Магістр”, 2 курс, лекції та
практичні заняття.
8. Теоретична картографія, ОР “Магістр”, 2 курс, лекції та практичні
заняття.
9. Наукові дослідження в галузі геодезії та землеустрою, ОР “Магістр”, 2
курс, лекції, семінарські та практичні заняття.
1. Топографія з основами геодезії та картографії, ОР “Бакалавр”, 1 курс,
лекції.
2. Картографія, ОР “Бакалавр”, 1 курс, лекції.
3. Інвестиційний аналіз, ОР “Бакалавр”, 3 курс, лекції та практичні заняття.
4. Телекомунікаційна картографія, ОР “Магістр”, 2 курс, лекції та практичні
заняття.

ДОСВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ
Період
2011 – дотепер
2010 – дотепер

Опис

Київський національний університет ім ені Тараса Ш евченка

2012 – дотепер
2002 – 2011
2006 – 2011
1997 – 2002
1997 – 2005
1993 – 1995

Професор кафедри геодезії та картографії
Науковий керівник 4-х аспірантів кафедри геодезії та картографії.
Підготував 3-х кандидатів наук
Співвиконавець науково-дослідних тем (проектів) кафедр геодезії та
картографії, економічної та соціальної географії, землезнавства та
геоморфології
Доцент кафедри геодезії та картографії
Керівник підрозділу з виконання наукового проекту НДЛ картографії та
геоінформатики
Асистент кафедри геодезії та картографії
Співвиконавець науково-дослідних проектів НДЛ картографії та
геоінформатики
Інженер, молодший науковий співробітник НДЛ геодезії, картографії та
фотограмметрії

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
2008

Період

1999 – дотепер
1994 – 1997

1987 – 1993

Опис
Захист докторської дисертації за темою “Геоінформаційне екологогеографічне картографування: теорія і практика досліджень” (спеціальність
“Географічна картографія”)
Періодичні стажування у провідних навчальних закладах країни
Навчання в аспірантурі географічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Захист кандидатської дисертації за
темою “Картографічне моделювання стану та розвитку інфекційної
захворюваності населення України” (1997) (спеціальність “Географічна
картографія”)
Студент географічного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Спеціальність – “Картографія”

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рідна мова
Іноземна мова
Комунікаційні
компетентності
Організаційні /
управлінські
компетентності
Цифрові
компетентності
Інші комп’ютерні
навики
Інші професійні
навики

Опис
Українська – вільно
Російська – вільно
Набуто значного досвіду та навиків професійної наукової і викладацької
комунікації за час проведення лекційних, семінарських та практичних
занять, практик, керування підрозділом НДС; комунікативних взаємодій з
викладачами, співробітниками та студентами факультету
Організаційні та управлінські компетентності набуті під час навчальних
практик студентів (до 150 осіб, керівник з 2002 року дотепер); керування
науково-дослідним підрозділом (5 осіб дослідницької групи, 2006–2011)
Збір, систематизація, аналіз, обробка інформації цифровими засобами:
професійний рівень
Робота у різнофункціональному програмному забезпеченні: професійний
рівень
Здійснення контролю якості освіти на різних ОР відповідно до встановлених
вимог та норм кваліфікації, визначених системою кредитно-модульного
навчання

Області професійних Геоінформаційне
тематичне
картографування;
телекомунікаційне
інтересів
картографування;
дослідження
картографічних
творів
загальногеографічного, тематичного та спеціального змісту, виданих у різні
історичні періоди; стандартизація цифрової географічної інформації; теорія
і
практика
розробки
інфраструктур
просторових
даних
для
картографування

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Найменування
Публікації

Проекти

Конференції /
Семінари

Опис
Має 153 публікації (2018), серед яких: 3 монографії (“Геоінформаційні основи
еколого-географічного картографування” (2005, у співавторстві), “Охорона
природного середовища” (2006, у співавторстві), “Геоінформаційне екологогеографічне картографування” (2007); 4 навчальні посібники (“Географічні
інформаційні системи” (2011), “Технології створення інфраструктур просторових
даних” (2014), “ГІС і бази даних” (2011), “Цифрова картографія” (2016)), 15
навчально-методичних розробок
Співвиконавець національних науково-дослідних проектів:
1. Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування
міських територій (2016–2017).
2. Розробка теоретико-методологічних засад, структури та програмного
забезпечення інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі
міста Києва) (2015–2016).
3. Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному
вимірі (2014-2015).
4. Теоретичні та прикладні картосеміотичні основи моделювання стану
навколишнього середовища (2011–2013).
5. Геоінформаційне тематичне картографування: проблемно-орієнтований
підхід та семіотичні основи (2006–2010) – керівник підрозділу.
6. Стандартизація цифрової географічної інформації (2001–2002).
7. Геоінформаційне картографування. Формування концептуальних підходів до
створення, забезпечення функціонування і застосування геоінформаційних
систем та технологій для вирішення військових і народногосподарських завдань
(2001–2005).
8. Розробка основ тематичного ГІС-картографування для потреб освіти в
Україні (1997–2000)
Учасник 50 наукових, науково-практичних конференцій та семінарів різних
рівнів

