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Викладачі курсу Смалійчук Анатолій Дмитрович, к.г.н., доцент кафедри 
фізичної географії 

Контактна інформація 
викладачів 

anatoliy.smaliychuk@lnu.edu.ua 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/smalijchuk-anatolij-dmytrovych 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації за 
попередньою домовленістю через MS Teams та електронну. Для 
погодження часу он-лайн консультацій потрібно написати на 
електронну пошту викладача або повідомити через MS Teams. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/heoekolohichni-informatsiyni-systemy  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам четвертого року 
навчання спеціалізації "Фізична географія і геоекологія" необхідні 
знання та навички про роботу з географічними інформаційними 
системами (ГІС), практикою їх застосування при проведенні між- та 
трансдисциплінарних геоекологічних досліджень та для менеджменту 
земельних ресурсів, джерелами цифрових географічних даних та 
методиками їхнього опрацювання у середовищі ГІС. 
Такі знання і вміння необхідні для розуміння просторової структури  та 
часової динаміки ландшафтів, що є основними тематичними 
напрямками студентської наукової роботи під час написання курсових 
та магістерських робіт. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Геоекологічні інформаційні системи» є завершальною 
нормативною  дисципліною з спеціальності 106 "Географія" для 
освітньої програми Географія , яка викладається в 7-му семестрі в 
обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 
ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Геоекологічні інформаційні 
системи» є ознайомлення студентів із завданнями інтегрованого 
інформаційного геоекологічного аналізу для оволодіння сучасними 
підходами та інструментами для вирішення проблем, що постають при 
взаємодії суспільства з природним довкіллям. 
 
Дисципліна націлена на поглиблення та спеціалізацію знань і вмінь, 
отриманих у рамках нормативної дисципліни "Геоматика" (6-й семестр) 
у напрямку комплексного опрацювання геоекологічної інформації 
засобами ГІС та формування низки пов’язаних з цим компетенцій. 
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Загальні компетенції 
• здатність застосовувати теоретичні знання для вирішення 

конкретних локальних і регіональних проблем взаємодії 
суспільства з природним довкіллям 

• навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій 

 
Фахові компетентності спеціальності: 

• здатність застосовувати кількісні методи, інформаційні 
технології при вивченні різних компонентів ландшафтів, 
включно із суспільними аспектами, на різних просторово-
часових рівнях 

• здатність застосовувати геоінформаційні технології для 
моделювання планування землекористування території на 
локальному та регіональному рівнях. 

• здатність розробляти і створювати картографічні моделі із 
застосування геоінформаційних технологій, статистичних і 
математичних методів. 

• здатність на основі аналізу тематичної інформації про склад і 
будову ландшафтів, робити науково виважені висновки, 
інтерпретувати результати дослідження і застосовувати їх у 
прикладній сфері.   

•  
Програмні результати навчання: 

• застосовувати з базові знання з тематичних географічних та 
природничих дисциплін з використанням інструментів 
геоінформаційних систем при вивченні ландшафтів як систем, їх 
окремих компонентів і суспільства. 

• володіти навиками опрацювання наукової літератури державною 
та іноземною мовою з використанням фахової географічної 
термінології 

 
Література для 

вивчення дисципліни 
Базова література: 

Круглов І. Трансдисциплінарна геоекологія : монографія / 
І. Круглов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 292 с. 

Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та 
природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук Т. С. 
Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с. 

Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі. 
Навчальний посібник. – Львів, Видавн. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2010. 
– 712 с. 

Демерс М. Географические информационные системы. Основы. – 
М.: Дата+, 1999. – 504 с. 

Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, 
О.Г. Голубцов та ін.; під ред. Л.Г. Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с. 
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Інформаційні ресурси: 

https://land.copernicus.eu/ 
https://earthexplorer.usgs.gov/ 
https://cices.eu/  
https://modis.gsfc.nasa.gov/ 
https://landsat.gsfc.nasa.gov/ 
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home 

Тривалість курсу 90 год. 
 

Обсяг курсу 36 годин аудиторних занять. З них 24 годин лекцій, 12 годин 
практичних занять та 54 години самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
- Знати: основні поняття геоінформатики, які застосовуються у 

геоекології; теоретичні основи вивчення взаємодії суспільства з 
природним довкіллям шляхом розгляду сучасних наукових 
концепцій; ознайомитись з основними типами геоекологічних 
даних та способами їхнього отримання; можливості 

https://www.ou.edu/class/webstudy/fehler/E3/index.html
https://www.millenniumassessment.org/en/index.html
https://land.copernicus.eu/
https://cices.eu/


 

геоекологічного аналізу засобами ГІС; 
- Вміти: користуватися програмним забезпеченням виробництва 

ESRI (ArcGIS) для таких цілей: перегляд, створення та 
редагування векторних геоекологічних даних; побудова 
растрових континуальних даних на підставі векторних геоданих; 
аналіз растрових геоданих з використанням технологій ГІС; 
візуалізація геоекологічних даних; виконувати базову обробку 
даних дистанційного зондування Землі у середовищі ГІС. 

 
Ключові слова Географічні інформаційні системи, геопросторовові дані, дистанційне 

зондування Землі, геоекологія, ландшафт, геоекосистема, екосистемні 
послуги, ландшафтне планування, моніторинг довкілля. 

Формат курсу Очний. Передбачає постійний особистий контакт викладача і студентів 
 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій для кращого 

розуміння тем 
Теми Теми лекцій. 

Тема 1. Зміст та завдання геоінформаційного аналізу у 
геоекології. 
Тема 2. Екосистемні послуги і ГІС. 
Тема 3. Поняття ГІС, її структура та функції. 
Тема 4. Геодані та їхні особливості. 
Тема 5. Дистанційне зондування Землі. 
Тема 6. Базові геоекологічні дані. Рельєф. 
Тема 7. Базові геоекологічні дані. Наземний покрив. 
Тема 8. Геоекологічні дані про інші властивості ландшафту. 
Тема 9. Просторове та ландшафтне планування. 
Тема 10. Методи геопросторового аналізу. Основи 
геостатистики. 
Тема 11. Моніторинг довкілля та інформація про стан довкілля. 

 
Теми практичних занять. 

Тема 1. Базові ландшафтно-екологічні дані. 
Тема 2. Аналіз рельєфу. 
Тема 3. Аналіз наземного покриву та землекористування. 
Тема 4. Оверлейний ландшафтно-екологічний аналіз. 
Тема 5. Візуалізація ландшафтно-екологічних даних. 

Підсумковий 
контроль, форма 

іспит в кінці семестру 
комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з із геології, 
геоморфології, метеорології і кліматології, гідрології, біогеографії і 
ґрунтознавства, ландшафтознавства і геоекології, та, насамперед, 
геоматики, достатніх для сприйняття категоріального апарату, 
розуміння джерел даних та методів їх опрацювання. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, 
презентація і проведення практичних занять. Також використовуються 
проектно-орієнтоване навчання у вигляді індивідуальних завдань та 
дискусії під час лекційних занять, які передбачають обмін думками та 
поглядами учасників щодо даної теми. 

Необхідне обладнання Студенти повинні бути забезпечені стаціонарними або портативними 



 

комп’ютерами з встановленим програмним забезпеченням ArcMap 10 
або вище та швидкісним доступом до мережі Internet. Вивчення курсу 
також потребує використання мультимедійного обладнання для 
проведення лекцій в авдиторії. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:  
• практичні роботи: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів 30 
• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 20 
 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100  
 
Для складання іспиту необхідний допуск, а саме наявність не менше 20 
балів за поточну успішність впродовж семестру. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 
підсумкового оцінювання (іспит). При цьому обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та активність студента під час практичних/ 
лекційних занять; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
 
Критерії оцінювання: 

• Академічна доброчесність 
• Повнота оволодіння теоретичним та практичним навчальними 

матеріалами 
• Самостійна робота 
• Активність впродовж занять 

 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 
визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 
курсом. 
 
Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 
надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до екзамену. 1. Просторова диференційованість ландшафту.  
2. Множинність ландшафтних конфігурацій.  



 

3. Комплементарні геоекосистеми (ГЕС).  
4. Метод МкХарга. 
5. Геопросторовий аналіз у геоекології, його зміст та завдання. 
6. Поняття про екосистеми та їхні послуги. 
7. Класифікація екосистемних послуг. 
8. Картування та оцінка стану екосистем та екосистемних послуг. 
9. Чинники зміни стану екосистем та їхніх послуг 
10. Принципова структура ГІС – компоненти ГІС, функції ГІС. 
11. "Географічне" програмне забезпечення  
12. Засоби опрацювання даних ГПС 
13. Автоматизовані картографічні системи 
14. Системи обробки дистанційних зображень земної поверхні  
15. ГІС та їх функціональні відмінності.  
16. Картографічні образи реальності. 
17. Хороплетні (дискретні) карти – точки, лінії та ареали (полігони). 
18. Ізоплетні (континуальні) карти. 
19. Геометричні та атрибутивні дані. 
20. Представлення геометричних даних: векторний та растровий 

формати.  
21. Застосування векторних, растрових та TIN картографічних 

шарів. 
22. Поняття дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). 
23. Фізичні основи ДЗЗ. 
24. Космічні супутники та їхні різновиди. 
25. Поняття роздільної здатності космозображення. 
26. Програми ДЗЗ Landsat і Sentinel. 
27. Основні продукти та сфери застосування ДЗЗ. 
28. Он-лайн сервіси для перегляду та завантаження космічних 

знімків. 
29. Основні методи класифікації космозображень. 
30. Значення рельєфу для делімітації ГЕС. 
31. Цифрові моделі висот (ЦМВ). 
32. Інші цифрові моделі рельєфу. 
33. Джерела даних для ЦМВ. 
34. Глобальна ЦМВ SRTM. 
35. Генерування ЦМВ з векторних гео-даних. 
36. Поняття наземного покриву. 
37. Значення наземного покриву для делімітації ГЕС. 
38. Основні типи наземного покриву. 
39. Джерела даних про наземний покрив. 
40. Системи класифікацій наземного покриву. 
41. Глобальний архів космозображень.  
42. Джерела гео-даних про геологічну будову і ґрунтовий покрив на 

глобальному, регіональному та національному рівнях. 
43. Геопросторові бази даних про кліматичні показники. 
44. Глобальні та національні дані про лісовий покрив, його втрати, 

приріст та ін. параметри. 
45. Джерела геопросторової інформації про геологічну будову. 
46. Глобальна база даних про водні ресурси світу та їхню динаміку. 



 

47. Ландшафтна класифікація земної поверхні: глобальний та 
національний вимір. 

48. Гео-дані про природоохоронні території, особливо цінні для 
збереження ліси, види рослин та тварин. 

49. Просторова інформація про транспортну інфраструктуру, 
адміністративний устрій, поселенську мережу. 

50. Геопросторова інформація про земельні ресурси країн світу. 
51. Публічна кадастрова карта України.  
52. Поняття просторового планування. 
53. Основні типи документів у галузі просторового планування та 

містобудування. 
54. Ландшафтне планування: поняття, засади та практика реалізації. 
55. Міські гео-портали як джерела просторової інформації. 
56. Основні методи інтерполяції просторових даних (білінійна, 

метод найближчого сусіда, метод оберненої відстані). 
57. Поняття варіограми. 
58. Алгоритми випадкового розподілу об’єктів у просторі. 
59. Система моніторингу довкілля України та Європейського 

Союзу. 
60. Нормативно-правове регулювання моніторингу в Україні. 
61. Мережа пунктів моніторингу та дані моніторингу про стан 

довкілля. 
62. Механізми впливу громадськості на стан довкілля: оцінка 

впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу з метою його вдосконалення у майбутньому. 

 

 
  


