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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Завданням навчальних дисциплін, які виносяться на комплексний
державний екзамен, є підготовка військового спеціаліста до виконання
завдань топогеодезичного забезпечення в частинах топографічної служби
Збройних Сил України.
Після вивчення спеціальних навчальних дисциплін курсанти повинні
знати:
- основні напрямки топогеодезичного забезпечення військ в сучасних
умовах;
- тенденції та перспективи розвитку топогеодезичного та навігаційного
забезпечення військ (сил);
- організацію топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ
(сил) в локальних війнах і збройних конфліктах;
- сучасні технічні засоби ТГЗ військ. Технічні засоби при забезпеченні
картографічною інформацією. Технічні засоби при топогеодезичній
підготовці;
- застосування ГІС при ТГЗ військ. Топогеодезичне забезпечення військ
у ході участі контингентів та персоналу Збройних Сил України в
міжнародних миротворчих операціях;
- особливості топогеодезичного забезпечення бою механізованої
(танкової) бригади в сучасних умовах;
- особливості топогеодезичного забезпечення бойових дій в особливих
умовах. Топогеодезичне забезпечення військ при веденні бойових дій в
містах. Топогеодезичне забезпечення військ при веденні бойових дій в
гірській та лісистій місцевості;
- основні напрямки вдосконалення управління військовими частинами
(підрозділами) топографічної служби. Удосконалення системи управління.
Основні напрямки вирішення проблемних питань управління військами;
- всебічне забезпечення військових частин (підрозділів) топографічної
служби в операції (бойових діях).
- теоретичні основи проведення аналізу місцевості з точки зору
визначення оптимальних шляхів руху об`єктів;
- алгоритми пошуку найкоротшої відстані в мережі між двома
вершинами;
- порядок обробки мережевих даних в геоінформаційній системі;
- принципи побудови і функціонування систем визначення навігаційних
параметрів рухомого об’єкта;
- технології створення баз геопросторових даних дорожньої
інфраструктури;
- типи і елементи планувальної структури території, що досліджується;
- вплив географічних чинників на процес планування і управління
територіями;
- математичний апарат нечіткої логіки як базовий підхід до подання
геопросторових об’єктів;
- методи кластерного аналізу для опису моделей взаємодії
геопросторових об’єктів;

- основні принципи прийняття рішень в умовах багатокритеріального
вибору, теоретичні основи створення ГІС проекту в вигляді основних етапів
процесу планування, виконання і впровадження;
- порядок визначення стратегічної мети проекту, стратегію планування,
порядок проведення технологічного семінару, склад і опис інформаційних
продуктів, що застосовуються в проекті, порядок визначення охоплення
системи і створення структури даних;
- підходи до вибору логічної моделі даних і визначенню потреб до
системи, порядок проведення аналізу затрат/вигід і розробки плану
впровадження системи, відомі приклади та найбільш придатні методи
створення та управління ГІС проектами;
- сутність геометричної моделі зображення, його кольорових моделей;
- властивості дискретизації зображень, їх оптимальне подання з
використанням частотного перетворення Фур’є;
- порядок передискретизації зображень;
- принципи побудови і функціонування лінійних і нелінійних
просторових фільтрів;
- алгоритми стиснення зображень з втратами та без втрат.
Після закінчення вивчення курсів спеціальних дисциплін курсанти
повинні
вміти:
- керувати підрозділом в бойових умовах;
- виконувати завдання з топогеодезичного та навігаційного
забезпечення військ (сил) в локальних війнах та збройних конфліктах;
- уміти використовувати технічні засоби при
забезпеченні
картографічною інформацією;
- уміти застосувати ГІС при ТГЗ військ;
- планувати та організовувати топогеодезичне забезпечення військ у
ході участі контингентів та персоналу Збройних Сил України в міжнародних
миротворчих операціях;
- планувати та організовувати виконання заходів з топогеодезичного
забезпечення бою з'єднання;
- планувати та організовувати виконання заходів з топогеодезичного
забезпечення бою з'єднання в особливих умовах;
- розраховувати запас топографічних карт для забезпечення бою
з`єднання, вести документи обліку топографічних карт;
- організовувати та здійснювавати заходи з всебічного забезпечення дій
підрозділів;
створювати простий мережевий набір класів просторових об'єктів, базу
геоданих та мультимодальний мережевий набір класів просторових об’єктів;
- знайти найкращий маршрут використовуючи мережевий набір класів
просторових об'єктів;
- знаходити за допомогою ГІС-додатку найшвидший маршрут від
визначеного об’єкта до одного з декількох пунктів;
- створювати на моделі земної поверхні області досяжності з
визначеного пункту, визначені за параметром часу досяжності;

застосовувати програмне забезпечення геоінформаційної системи для
вирішення задач моделювання і аналізу територій;
- розв’язувати задачі придатності території для різних початкових умов
і геопросторових даних;
- знаходити оптимальний шлях до відповідного просторового об’єкту
на растровій поверхні з відповідними ваговими коефіцієнтами коштовності;
- створювати растрові поверхні і проводити операції над ними;
- створювати карти щільності будь-яких просторових даних на
растровій поверхні, виконувати просторовий аналіз поверхні з визначенням
зон невидимості, обчислювати статистики по елементах растру;
- правильно визначити життєвий цикл та основні етапи проекту,
окреслити сферу дії ГІС проекту;
- будувати необхідні моделі даних і графіки виконання робіт у проекті,
визначати ризики, що можуть впливати на хід виконання проекту;
- організувати процес моніторингу проекту, складати звіти по етапах
виконання проекту, проводити аналіз затрат/вигід від впровадження проекту;
- розробляти план впровадження системи;
обробляти цифрові зображення в програмному середовищі ERDAS
IMAGINE;
- зв’язувати різні зображення однієї ділянки місцевості між собою,
виконувати координатну прив’язку і геометричне трансформування знімків;
- створювати мозаїку декількох зображень, що перекриваються,
створювати набір еталонів для текстурної класифікації зображень і оцінювати
їх якість;
- проводити автономну класифікацію і класифікацію з навчанням
полігонів на зображенні, генералізовувати їх, виконувати передискретизацію і
злиття зображень з різною роздільною здатністю;
- створювати композицію карти і різні геопросторові моделі місцевості,
включаючи тривимірні, аналізувати ефективність стиснення зображень.

II. ЗМІСТ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни
“АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬК В СУЧАСНИХ УМОВАХ”
Сучасні поглядами на розвиток збройної боротьби. Основні напрямками
розвитку ТГЗ військ на сучасному етапі. Тенденції та перспективи розвитку
топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил).
Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил)
в локальних війнах і збройних конфліктах.
Рухомі топогеодезичні комплекси. Рухоме сховище карт РСК.
Автомобіль штабний топографічний АШТЦ-4310. Рухомий картографічний
комплекс РКК-5МЦ. Модуль забезпечення топогеодезичною інформацією
з`єднання . Рухома цифрова топографічна система РЦТС .

Основні області застосування ГІС для військових завдань. Командування
і контроль. Цифрове поле бою. Побудова тривимірної моделі місцевості.
Морські та навігаційні карти. Використання ГІС для відображення ситуації на
місцевості. ГІС ВП для використання в автоматизованих системах управління
військами і зброєю, підтримки прийняття рішення командуванням,
планування бойових дій військ і видів бойового забезпечення.
Основні завданнями топогеодезичного та навігаційного забезпечення
військ (сил) у ході участі контингентів та персоналу ЗС України в ММО.
Попередня підготовка контингенту до участі в міжнародній миротворчій
операції, і в ході її проведення. Виготовлення та доведення до контингенту
топографічних, спеціальних карт та каталогів координат геодезичних пунктів
на територію (район, зону відповідальності).
Організація топогеодезичного забезпечення контрнаступального бою
механізованої (танкової) бригади. Мета та завдання топогеодезичного
забезпечення
бою.
Забезпечення
топографічними
картами
контрнаступального бою. Розрахунок запасу карт для забезпечення
контрнаступального бою бригади. Забезпечення вихідними астрономогеодезичними
даними.
Забезпечення
спеціальними
картами
і
фотодокументами.
Особливості організації топогеодезичного забезпечення оборонного бою
механізованої (танкової) бригади. Забезпечення топографічними карта-ми
оборонного бою. Розрахунок запасу карт для забезпечення оборонного бою
бригади. Забезпечення вихідними астрономо-геодезичними даними.
Забезпечення спеціальними картами і фотодокументами.
Планування та організація топогеодезичного забезпечення оборонного
(контрнаступального) бою бригади. Визначення заходів ТГЗ оборонного
(контрнаступального) бою. Оцінка обстановки у топогеодезичному
відношенні. Розробка плану ТГЗ оборонного (контрнаступального) бою.
Постановка завдань частинам бригади і здійснення контролю за виконанням
заходів ТГЗ бою.
Організація та проведення заходів щодо топогеодезичного та
навігаційного забезпечення військ (сил) під час підготовки і ведення ними
бойових дій на приморському напрямку, у гірських районах, на ізольованих
оперативних напрямках та під час відходу військ (сил).
Мета управління військовими частинами (підрозділами) топографічної
служби. Принципи управління військовими частинами (підрозділами).
Органи управління топографічної служби. Пункти управління топографічної
служби. Зв’язок та АСУ. Підготовка військових частин топографічної служби
до виконання завдань топогеодезичного та навігаційного забезпечення.
Форми та способи застосування частин і підрозділів топографічної служби.
Бойове забезпечення. Види бойового забезпечення. Матеріальнотехнічне забезпечення. Морально-психологічне забезпечення. Медичне
забезпечення.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни
“ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЧАСТИН
ЗСУ”
Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України на період до
2017 року. Етапи реформування і пріоритетні напрями реформування і
розвитку Збройних Сил. Удосконалення системи управління Збройних Сил.
Структура, склад і чисельність, забезпечення озброєнням та військовою
технікою. Призначення, організація, склад, принципи бойового застосування
видів Збройних Сил України на сучасному етапі. Призначення, організація,
склад, принципи бойового застосування СВ ЗСУ. Призначення, організація,
склад, принципи бойового застосування ПС ЗСУ. Призначення, організація,
склад, принципи бойового застосування ВМС ЗСУ.
Підготовка підрозділів Збройних Сил України до участі в миротворчій
операції. Загальні положення щодо миротворчих операцій. Способи
виконання завдань підрозділами при проведенні міжнародних миротворчих
операцій. Поняття, зміст та основні заходи підготовки підрозділів Збройних
Сил України до участі в миротворчій операції. Дії підрозділів Збройних Сил
України у складі миротворчих сил під час проведення миротворчої операції.
Порядок роботи командира підрозділу щодо прийняття рішення на виконання
миротворчих завдань. Заходи, щодо завчасного попереджувального
розгортання миротворчих контингентів у районі конфлікту. Заходи щодо
створення в районі конфлікту демілітаризованих зон.
Основи бойового застосування радіотехнічних військ (РТВ). Системи і
засоби озброєння РТВ. Бойові можливості підрозділів РТВ. Принципи
бойового застосування. Основи бойового застосування зенітно-ракетних
військ (ЗРВ). Системи і засоби озброєння ЗРВ. Бойові можливості підрозділів
ЗРВ. Принципи бойового застосування. Основи бойового застосування
авіації. Системи і засоби озброєння авіації ППО. Бойові можливості
підрозділів авіації ППО. Принципи бойового застосування авіації ППО.
Основи бойового застосування зенітно-ракетних підрозділів Сухопутних
військ. Переносні зенітні ракетні комплекси. Зенітні гарматні ракетні
комплекси. Стрільба зенітної артилерії. Основи управління вогнем
підрозділів.
Досвід застосування механізованих (танкових) підрозділів. Операція
“Буря в пустелі”. Операція “Лис пустелі”. Досвід застосування повітряних
сил. Досвід застосування військ ППО у локальних конфліктах з 1970 по 2000
роки. Операція “Союзницька сила”.
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни
“ТРАНСПОРТНО-НАВІГАЦІЙНІ ГІС”
Управління майном термінальних комплексів. Управління територіями
під об'єктами транспортних систем. Управління парком транспортних засобів.
Побудова і оптимізація маршрутів на існуючій дорожній мережі. Моніторинг
стану дорожнього полотна. Навігація. Інформаційні послуги населенню.

Основні визначення. Орієнтовані, неорієнтовані і змішані графи.
Способи опису графів. Теоретико-множинне представлення графів. Завдання
графів відповідністю. Матричне представлення графів. Матриця суміжності.
Матриця інциденцій. Операції над графами: об’єднання, перетин, кільцева
сума.
Знаходження транзитивних замикань за допомогою матриці суміжності.
Досяжність і контрдосяжність на графах. Матриці досяжності і контр
досяжності. Знаходження множини вершин, що входять до шляху.
Матричний метод знаходження шляхів у графах.
Шляхи і маршрути. Простий шлях. Простий орланцюг. Вага й довжина
шляху. Граф із зваженими дугами. Потужність шляху. Граф із зваженими
вершинами. Орцикли і цикли. Гамільтонів контур. Ейлеров цикл.
Алгоритм пошуку найкоротшої відстані (алгоритм Дейкстри).
Присвоєння початкових позначок. Оновлення позначок. Перетворення
позначки в постійну.
Алгоритм пошуку найкоротшої відстані між парами вершин (алгоритм
Флойда).
4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни
“ГІС В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІЯМИ”
Типи і елементи планувальної структури. Функціональне зонування
території. Розвиток планувальної структури міста. Місто як об'єкт системного
дослідження. Місто як об'єкт автоматизації.
Географічна інформаційна система як інтеграційне середовище.
Підвищення
ефективності
територіального
планування.
Розробка
генерального плану як рішення задачі динамічної оптимізації. Моделі
оптимізації. Тематичне моделювання і ГІС-аналіз при розробці генерального
плану.
Загальні відомості про нечітку логіку. Види області значень функції
приналежності. Нечіткі оператори. Властивості нечітких операторів:
комутативність, асоціативність, дистрибутивність, монотонність.
Прямі методи для одного експерта. Непрямі методи для одного
експерта. Прямі методи для групи експертів. Непрямі методи для групи
експертів. Методи побудови терм-множин.
Поняття “кластер” з математичної точки зору. Ієрархічні методи
кластерного аналізу. Неієрархічні методи кластерного аналізу. Розрахунок
мір схожості. Методи об'єднання або зв'язку для двох кластерів.
Формальні та неформальні аспекти в процедурах прийняття рішень.
Основні
елементи
процесу
прийняття
рішень.
Принципи
багатокритеріального вибору при відсутності невизначеності. Оптимальність
за Парето.
Геоінформаційні технології в територіальному плануванні. ГІС в
міському плануванні і моделюванні. Тривимірний міський геоінформаційний
простір.
Міський кадастр як основа для побудови інформаційно-управляючих
територіальних систем. Поняття структуризації територій населених пунктів.

Елементи структуризації і їх характеристика. Значення географічних
інформаційних систем і цифрової топографічної основи при підготовці
матеріалів кадастру.
Огляд наукової літератури по використанню ГІС в муніципальному
управлінні. Сфери застосування муніципальних ГІС. ГІС як інструмент
чергування міської топографічної основи. Містобудівна ГІС. Муніципальні
ГІС. Підходи до проектування муніципальної ГІС.
5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни
“ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС ПРОЕКТАМИ”
Основоположні принципи планування. Сучасне середовище планування
ГІС. Необхідність планування. Охоплення ГІС проектів. Короткий опис
методики планування.
Стратегічна мета організації. Як з'ясувати, в чому організація має
потребу. Аналіз стратегічного бізнес-плану. Аналіз повноважень і обов'язків
функціональних підрозділів. Зв'язок між стратегічними цілями, інформацією і
даними.
Складові проектної пропозиції. Приклади успішних проектних
пропозицій (Джасперський національний парк "Круг повноважень",
стратегічні основи розробки ГІС). Частка фінансових коштів, необхідних на
етапі планування.
Цілі семінару. Формування ГІС-команди. Організаційні питання
проведення семінару. Програма семінару. Документація для роздачі.
Учасники. Місце проведення. Зустрічі. Попереднє визначення інформаційних
продуктів.
Процес
"мозкового
штурму".
Пошук
найвигідніших
інформаційних продуктів. Послідовність операцій. Значення послідовності
операцій. Впровадження ГІС має на увазі зміни. Вимоги до ресурсів.
Приклади інформаційних продуктів (по відділах). Інженерні і комунальні
служби. Житло і власність. Економічний розвиток. Міська адміністрація.
Управління пожежної охорони. Планування і розвиток. Рекреація і культура.
Правове управління. Управління поліції.
Загальна характеристика. Список компонентів інформаційного
продукту. Назва продукту. Назва відділу і ім'я людини, якій потрібен цей
продукт. Резюме інформаційного продукту. Вимоги до карт. Вимоги до
табличних даних. Текстові документи. Вимоги до зображень. 3D-візуалізація.
Можливості кишенькових ПК. Вимоги до схем. Етапи створення продукту.
МоdelBuilder. Частота використання. Логічні прив'язки. Допуск похибки.
Посилальна похибка. Топологічна похибка. Відносна похибка. Абсолютна
похибка. Допуски очікування і часу відгуку. Аналіз поточних витрат. Аналіз
вигід. Цінність інформації. Приклад інформаційного продукту.
Що є охопленням системи? Майстер-список вхідних даних. Загальне
представлення майстер-списку вхідних даних. Компоненти майстер-списку
вхідних даних. Визначення необхідних метаданих для майстер-списку
вхідних даних. Оцінка базових можливостей системи, необхідних для
введення даних. Приклад форми для опису набору даних. Збір інформації для
майстер-списку вхідних даних. Базові функції введення даних, необхідні для

створення карти секцій каналізаційного колектора. Визначення пріоритетів.
Визначення охоплення системи. Навантаження, пов'язане з обробкою даних.
Хостинг даних і розташування користувачів. Зберігання даних.
Пріоритетність даних. Готовність даних. Визначення охоплення вимог до
апаратного забезпечення. Розрахунок часу введення даних. Розрахунок часу
програмування додатку. Розрахунок часу, коли з'явиться попит на продукт.
Питання підбору і навчання персоналу. Планування діяльності. Використання
графіків Гантта.
Характеристики даних. Масштаб. Роздільна здатність. Картографічна
проекція. Допуск похибки. Стандарти і конвертація даних. Джерела цифрових
даних. Технологічні стандарти. Можливості геознімання. Топологія. Часові
дані. Мережевий аналіз. Вимоги до конвертації даних.
Реляційна модель даних. Компоненти реляційної моделі даних.
Картографічна проекція. Одиниці вимірювання. Точність (одинарна або
подвійна). Шар. Об'єкти (елементи). Атрибути. Передбачуване використання
даних. Логічні прив'язки. Джерело. Точність і стандарти даних. Переваги
реляційної моделі даних. Недоліки реляційної моделі даних.
Об'єктно-орієнтована модель даних. Об'єкти. Атрибути. Лінії поведінки.
Повідомлення. Класи. Інкапсуляція поведінки. Діаграми класів. Множинність
асоціацій. Об'єднання. Композиція. Переваги об'єктно-орієнтованої моделі
даних. Недоліки об'єктно-орієнтованої моделі даних.
Об'єктно-реляційна модель даних. Переваги об'єктно-реляційної моделі
даних. Недоліки об'єктно-реляційної моделі даних. Мотивація вибору
логічної моделі даних.
Концептуальна розробка системи технологічних рішень. Функціональні
вимоги: резюме і класифікація. Інтерфейсні і комунікаційні технології.
Визначення інтерфейсних і комунікаційних вимог вашої системи. Розподілені
ГІС- і Web-сервіси. Придатність смуги пропускання. Оцінка допуску
очікування. Пакетна обробка даних. Визначення параметрів платформи.
Витрати. Апаратні засоби і програмне забезпечення. Правила і стандарти
організації. Життєві цикли технологій. Звіт про попередню структуру
системи.
Визначення витрат по роках. Розрахунок вигід по роках. Порівняння
вигід і витрат. Розрахунок співвідношення витрат/вигід. Стратегія переходу
на нову платформу. Отримані в спадок системи і моделі. Питання переходу на
нову платформу. Пілотні проекти. Аналіз ризиків.
Організаційні питання. Правові питання. Питання системної інтеграції.
Оголошення про тендер. Вивчення питання захисту системи. Підбір і
навчання персоналу. Розриви в знаннях. Навчання. Організація проекту. План
закупівлі. Стратегія впровадження.
6. ЗМІСТ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни
“ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ”
Растрова модель зображення. Сприйняття кольору людиною. Кольорова
модель RGB. Кольорова модель HSV. Кольорова система CIE XYZ.
Чотирьохкольорова модель CMYK.

Основні групи алгоритмів цифрової обробки зображень. Фільтри з
кінцевою і нескінченною імпульсною характеристикою. Дискретизація
зображень. Теорема Котельникова-Шенона. Частота Найквіста. Частотні
викривлення зображень і їх усунення. Інтерполяційний ряд відновлення
двовимірного сигналу. Передискретизація зображення.
Згладжуючі фільтри. Фільтр Гауса. Фільтри для підвищення контрасту.
Різницеві фільтри. Фільтри Прюіта і Собеля. Диференціальний оператор
Лапласа. Двовимірна циклічна згортка.
Алгоритми на основі рангової статистики. Порогова фільтрація.
Медіанна фільтрація. Фільтри екстремумів.
Етапи пошуку і розпізнавання об’єктів на зображеннях. Виявлення.
Розпізнавання. Інтерпретація. Формування простору ознак об’єкта.
Формування правила прийняття рішення.
Два основних класи алгоритмів стиснення зображення. Алгоритми
стиснення зображень без втрат. Алгоритми кодування довжини повторення.
Словарні алгоритми. Алгоритми статистичного кодування.
Алгоритми стиснення зображень з втратами. Оцінка втрат при
стисненні зображень. Перетворення Фур'є при стисненні зображень з
втратами. Вейвлет перетворення.
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