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ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ  

ЗАВДАННЯ № 1 

 

(5+5+5=15 БАЛІВ) 

1. Відповідайте тут письмово на питання «ГІС для предметних та регіональних проектів 

із територіального менеджменту» (по матеріалах першої мультимедійної лекції) (5 

балів).   

2. Відповідайте тут письмово на питання «Аналіз місцеположення об’єктів для вирішення 

задач територіального менеджменту» (Четверта тема, можна відповідати російською) 

(5 балів). 

3. Практична робота із ГІС-платформою ArcView 3.x – без допомоги мультимедійного 

підручника Getting to Know ArcView GIS. Робота із підрозділом 15: треба 1) виконати 

вправи Візуалізація й редагування таблиць: 15A – Зміна візуалізації таблиці; 15 B – 

Редагування значень й додаток полів; 15 С – Узагальнення таблиці; ВСІ ВПРАВИ 

ТРЕБА ВИКОНУВАТИ БЕЗ ДОПОМОГИ ХЕЛПУ, однак треба коротко написати 

зміст хелпу щодо кожної вправи. (5 балів) 
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(5+5+5=15 БАЛІВ) 

1. Відповідайте тут письмово на питання «Що таке геоінформаційна система? 

Особливості впровадження ТМ на підставі ГІС-аналізу  (по матеріалах першої 

мультимедійної лекції) (5 балів).  

2. Відповідайте тут письмово на питання ГІС Органів Державної Влади  для практики 

муніціпального управління (по матеріалах мультимедійної лекції із четвертої теми) (5 

балів). 

3. Практична робота із ГІС-платформо ArcView 3.x – без допомоги мультимедійного 

підручника Getting to Know ArcView GIS. Практична робота із ГІС-платформою ArcView 

3.x – без допомоги мультимедійного підручника Getting to Know ArcView GIS. Робота із 

підрозділом 16: треба виконати 1) вправу 16А – поєднання таблиць; вправу 16B – 

зв’язування таблиць;  ВСІ ВПРАВИ ТРЕБА ВИКОНУВАТИ БЕЗ ДОПОМОГИ 

ХЕЛПУ, однак треба коротко написати зміст хелпу щодо кожної вправи (5 балів). 
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