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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників   

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

Кількість кредитів  3 

Галузь знань  

10 "Природничі науки"   

Обов’язкова 

Загальна кількість 

годин – 90 годин  
Спеціальність: 

101  

«Екологія» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів –2  М2  3-й  

Тижневе 

навантаження:  

аудиторних занять –  

3 год.  

самостійна робота 

студента – 6 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр»  

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  22 год.  

Лабораторні 

заняття  
- 

Практичні 

заняття  
22 год. 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
46 год.  

Форма контролю: екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою дисципліни «Геоінформаційні системи в екології» є формування у 

студентів системи теоретичних і практичних знань у галузі геоінформаційних 

систем, забезпечити майбутніх агрономів знаннями та практичними навиками 

роботи з інструментальними оболонками геоінформаційних систем на прикладі 

ГІС: ArcGIS, «MapInfo» та ін. 

Завданнями дисципліни є:  

– розкрити студентам зміст курсу «Геоінформаційні системи в екології» як 

наукової дисципліни; 

– ознайомити студентів з основними поняттями і проблемами використання 

геоінформаційних систем та геоінформаційних ресурсів у освітньому процесі; 

– надати студентам системні відомості про найтиповіші, найуживаніші, а 

також найновіші на час читання курсу програмно-апаратні засоби, які є 

перспективними для застосування у освітньому процесі; 

– розкрити сучасні підходи до розробки і впровадження сучасних 

геоінформаційних систем; 

– сформувати систему знань про автоматизоване опрацювання 

геокоординованої інформації при географічних дослідженнях; 

– розвити у студентів навики й уміння застосовувати засоби комп’ютерних 

технологій при виконанні фахових завдань в галузі освіти і загалом наукових 

досліджень, перш за все шляхом використання ЕОМ для введення, опрацювання і 

візуалізації текстової, статистичної і графічної інформації, наповнення баз 

геоданих, роботи з ГІС. 

 Результати навчання (з урахуванням soft skills):. 

 Інтегральна компетентність: 

 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов та вимог. 

 Загальні компетенції (ЗК): 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК): 

Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької 

та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування 

Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному 

осмисленні екологічних проблем 

Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних 

явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності 

Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних 

підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1.  
 

ТЕМА 1  Аналіз сучасних універсальних ГІС-пакетів, які використовуються 

в екологічних дослідженнях [4] 

 

ТЕМА 2 ГІС-технології в організації природоохоронній діяльності [2] 

Зміст та особливості ГІС-технологій в організації природоохоронній 

діяльності. Напрями ГІС технологій в ПОД. Основні вимоги до гІС в ПОД 

 

ТЕМА 3  Сучасні геоінформаційні системи та розвиток екологічних знань 

[3, 4] 

Приклади створення великих ГІС–проектів. Електронний атлас природних 

ресурсів України. Глобальні геоінформаційні системи для збереження довкілля. 

Регіональні інформаційні системи охорони навколишнього природного 

середовища та раціонального природокористування. Відомчі ГІС–технології в 

екології 

 

ТЕМА 4  Системи глобального позиціонування та особливості їх 

використання в екології [2,4] 

Теоретичні та технологічні основи функціонування систем глобального 

позиціонування (GPS, A-GPS, ГЛОНАСС). Методи та обладнання 

геопозиціонування. Фактори, які впливають на точність визначення координат. 

Робота з комбінованими системами A-GPS/GPS та GPS/ГЛОНАСС. Орієнтування 

та прив’язка картографічних матеріалів на місцевості з використанням навігаторів 

 

ТЕМА 5 ГІС як засіб прийняття рішень [2,4] 

Типові функції ГІС. Утіліти роботи з полями баз дпних. Арифметичні і 

геометричні функції. Мережевий аналіз. Створення моделей поверхонь. Аналіз 

растрових зображень. Спеціалізований аналіз 

 

 Змістовний модуль 2. 

  

ТЕМА 6  Побудова ГІС екологічної направленості та приклади їх реалізації 

[2,3,4] 

Екологія і ГІС. Основні етапи вирішення задач екологічного моніторингу з 

використанням ГІС. Використання ГІС при інвентаризації викидів шкідливих 

речовин. Використання ГІС для оцінки стану навколишнього середовища і 

екосистем.  

 

ТЕМА 7 Роль і місце ГІС в природоохоронних засобах [2,3,4] 
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Оцінка забруднення територій. Збір і керування даними по територіям, які 

охороняються. Вирішення проблем територій, що не охороняються. Моніторинг 

наслідків дій, що виконуються. 

 

ТЕМА 8 ГІС комплексної оцінки навколишнього середовища [1,2,3,4,5] 

Базові основи системи. Функціональні можливості системи. Методи 

отримання комплексної оцінки.  

 

ТЕМА 9. Інформаційне забезпечення екологічного картографування 

[1,2,3,4,5] 

Класифікація інформації для екологічного картографування та її коротка 

характеристика. Застосування ГІС–технологій в інформаційному забезпеченні 

екологічного картографування 

 

ТЕМА 10  Інформаційне забезпечення екологічного моніторингу [1,2,3,4,5] 

Роль і зміст інформаційного забезпечення екологічного моніторингу. 

Структура сучасної системи екологічного моніторингу. ГІС єдиного екологічного 

моніторингу регіону 

 

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1.  

1 

Лекція 1 

Аналіз сучасних 

універсальних ГІС-

пакетів, які 

використовуються в 

екологічних 

дослідженнях в 

Україні 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Знайомство з 

відкритим 

програмним 

продуктом Quantum 

GIS (QGIS) 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 1 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3,5 1,5 

 

2 

 Лекція 2 

ГІС технології в 

організації 

природоохоронній 

діяльності 

2  - - - - 
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Практичне 

заняття 2 

Географічна прив’язка 

растрового 

зображення 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 2 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

-  - - 3,5 1,5 

3  

Лекція 3  

Сучасні 

геоінформаційні 

системи та розвиток 

екологічних знань 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Оцифровка частини 

карти та введення 

атрибутивних даних 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 3  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

- - - 3,5 1,5 

 

 

4 

 
Лекція 4  

Системи глобального 

позиціонування та 

особливості їх 

використання в 

екології 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Прив’язка даних Excel 

і створення 

тематичної карти 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 4  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3,5 1,5 

5 

Лекція 5  
ГІС як засіб 

прийняття рішень 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Нанесення точок на 

карту по 

координатам, через 

текст з 

розподільником та 

вручну 

- - 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 5  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3,5 2 

6 

Лекція 6  
ГІС як засіб 

прийняття рішень 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 6 

Завантаження даних 

Landsat з каталогу 

EarthЕxplorer 

- - 2 - 2,5 



 8 

Самостійна 

робота 6  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3,5 2 

7,8 

Самостійна 

робота 7  
Підготовка до ПМК1 - - - 4 - 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  49 год. 12  12 25 35 

Змістовий модуль 2.  

9 

Лекція 7  

Побудова ГІС 

екологічної 

направленості та 

приклади їх 

реалізації 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 7 

Збір супутникового 

знімка Landsat з 

окремих каналів у  

QGIS, та 

характеристика 

можливих комбінацій 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 8 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3,5 2 

10 

Лекція 8 

Роль і місце ГІС в 

природоохоронних 

засобах 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 8  

Створення базової 

карти в QGIS 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 9 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3,5 2 

11 

Лекція 9 

ГІС комплексної 

оцінки 

навколишнього 

середовища 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 9 

Картографічні 

проекції 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 10 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

- - - 3,5 2 
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лабораторної роботи 

12 

Лекція 10 

Інформаційне 

забезпечення 

екологічного 

картографування 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 10 

Відображення 

просторових даних 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 11 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3,5 2 

13 

Лекція 11 

Інформаційне 

забезпечення 

екологічного 

моніторингу 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 11 

Моделі прийняття 

рішень із 

застосуванням ГІС-

технологій 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 12 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3,5 2 

14,15 

Самостійна 

робота 13 
Підготовка до ПМК2 - - - 3,5 - 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 41 год. 10 - 10 21 35 

Екзамен 30 

   Всього з навчальної дисципліни – 49+41=90 год. 100 

 

 

5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ 

КОНТРОЛІ 

 

Підсумковий модульний контроль №1 

1. Проаналізуйте основні прикладні аспекти збору та обробки інформації. 

2. Розкрийте зміст інформації в організації природоохоронної діяльності. 

3. Охарактеризуйте сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних 

технологій. 

4. Яке призначення мають вимірювальні інформаційні системи? 

5. Дайте визначення поняття банку і бази даних.  
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6. Назвіть основні галузі застосовування ГІС у наш час. 

7. У чому полягає завдання геоінформаційних моніторингових систем? 

8. Дайте загальну характеристику програмних засобів для роботи з 

просторовими даними ГІС- технологій. 

9. Назвіть типи ГІС за територіальним охопленням.  

10. Опишіть основні процедури та операції інформаційних технологій. 

11. Назвіть базові модулі, що реалізовують основні функції ГІС. 

12. Розкрийте суть застосування ГІС в медико- екологічному картографуванні. 

13. Наведіть приклади інтеграції ГІС з Інтернетом.  

14. Яке значення вкладається в поняття "інформаційна система"? Назвіть типи 

областей її застосування і цільових функцій. 

15. Обґрунтуйте типізацію первинної інформації.  

16. В чому суть мережної моделі даних? Наведіть приклади її можливого 

застосування. 

17. Яку роль відіграють ГІС-технології в інформаційному забезпеченні 

екологічного картографування? Обґрунтуйте відповідь. 

18. Охарактеризуйте тематичні шари інформації, що використовуються в 

системі єдиного екологічного моніторингу. 

19. Проаналізуйте особливості еволюції інформаційних систем. 

20. Що служить правовою основою екологічної інформації?  Обґрунтуйте 

відповідь.  

Якимі джерелами та носіями екологічної інформації і користуються студенти у 

процесі навчання у вищому навчальному закладі? 

21. Перерахуйте функції адміністратора бази даних. 

22. Поясніть відмінність ГІС від інших інформаційних систем. 

23. Які Ви знаєте об’єкти просторової локалізації інформації для 

еколологічного картографування? Дайте їх коротку характеристику. 

24. Поясніть відмінність між основною та додатковою інформацією в 

спеціалізованих інформаційних системах. 

25. Наведіть типи даних, що використовуються в СУБД 

26. Дайте характеристику класифікації ГІС за призначенням  

27. В чому ви бачити перспективу розвитку сучасних ГІС 

28. Проаналізуйте геоінформаційні системи земельного кадастру, лісового 

реєстру і теріторій, що особливо охороняються. 

29. Розкрийте особливості створення інформаційних систем та їх ефективність 

в організації природоохоронної діяльності  

Підсумковий модульний контроль №1 

1 Викладіть функції ГІС для вирішення специфічних завдань користувача 

щодо прийняття рішення.  
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2 Перерахуйте утиліти роботи з полями бaз даних.  

3 Охарактеризуйте геометричні та арифметичні утиліти.  

4 Поясніть призначення мережевого аналізу.  

5 Викладіть основне призначення функцій зонування.  

6 Викладіть особливості створення моделей поверхонь  

7 Поясніть порядок аналізу pacтpових зображень.  

8 Викладіть особливості спеціалізованого аналізу 

9 Викладіть основні операції в ході екологічного спостереження 

(моніторингу) і подання їх результатів  

10 Перелічіть основні об'єкти моніторингу міста  

11 Охарактеризуйте основні види моніторингу міста  

12 Перерахуйте основні етапи вирішення завдань екологічного моніторингу з 

використанням ГІС  

13 Викладіть особливості побудови ГІС інвентаризації відходів  

14 Перерахуйте завдання, які вирішуються в ГІС при інвентаризації відходів. 

15  Викладіть основні завдання та структура ГІС для оцінки стану 

навколишнього середовища і екосистем  

16 Проілюструйте типи графічних об'єктів екосистеми на карті і їх тематичних 

характеристик 

17 Поясніть, як виконується оцінка деградації довкілля з використанням ГІС  

18 Викладіть, як виконується оцінка забруднення територій за допомогою ГІС  

19 Покажіть, як виконується в ГІС збір та управління даними з охоронюваних 

територій  

20 Покажіть, як вирішуються проблеми, що не охороняються територій за 

допомогою ГІС  

21 Викладіть, як за допомогою ГІС проводиться вивчення і відновлення 

довкілля  

22 Викладіть, як здійснюється моніторинг наслідків дій, що робляться за 

допомогою ГІС 

23 Перерахуйте основні компоненти і можливості ГІС комплексної оцінки 

навколишнього природного середовища системи  

24 Перелічіть функціональні можливості ГІС комплексної оцінки 

навколишнього природного середовища  

25 Поясніть, як виконується нормування і перетворення виміряних значень в 

шкалу оцінок  

26 Викладіть, як в ГІС формується комплексна оцінка стану об'єктів 

навколишнього природного середовища 

27 Яка інформаційна підтримка здійснюється при прийнятті управлінських 

рішень по екологічній безпеці регіону?  
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28 Охарактеризуйте бази даних по об’єктах біосфери в системі екологічного 

моніторингу.  

29 Охарактеризуйте бази даних по інженерно– технічних і транспортних 

комунікаціях 

30 Сформулюйте і конкретизуйте задачі екологічного моніторингу регіону, у 

якому Ви проживаєте 
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