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«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ» 

 

1. Профіль дисципліни 
Кафедра лісівництва, 

лісових культур та 

таксації 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 205 «Лісове господарство» 

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» 

Кількість кредитів – 5,0 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 3 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки:  професійний 

Мова викладання: українська 

 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Сірук Юрій Вікторович 

Профайл викладача  
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-tll/m-chief-tll 

Контактна інформація 0934425985, Qarpofor@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=567 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 13.00 до 

17.00 
 

 

 

3. Анотація до дисципліни 
У сучасному світі є надзвичайно актуальним оперативний облік лісових ресурсів та 

своєчасне виявлення негативних змін з мстою вчасного прийняття управлінських рішень. Основні 

напрямки розвитку лісового господарства України передбачають запровадження 

геоінформаційних систем у виробничу діяльність державних лісових підприємств. 

На сьогодні постало питання міждисциплінарного застосування інформації, зокрема про 

лісові ресурси, оскільки динаміку лісового фонду пов'язують із глобальними змінами 

навколишнього середовища. Сучасне лісове господарство повинно використовувати можливості 

та переваги автоматизованого опрацювання інформації, її отримання за допомогою сучасних 

методів дистанційного зондування землі та комп'ютерного моделювання динаміки лісових 

масивів. Застосування комп'ютерів у лісовому господарстві набуло широкого поширення і сприяє 

підвищенню ефективності його ведення. Просторовий аналіз такої інформації не можливий без 

застосування геоінформаційних систем. 

 

 

 



4. Мета та цілі дисципліни 

 
Мета навчальної дисципліни полягає у глибокому засвоєнні засад комп'ютерного 

опрацювання просторово пов'язаної інформації студентами та її застосуванні у практичній 

діяльність у будь-якій сфері лісогосподарського  виробництва. 

Завдання дисципліни – • навчити студентів використовувати сучасні комп'ютери 

та периферію для отримання аналізу та видачі просторово пов'язаної інформації про 

лісові масиви,  застосовувати сучасні програмні засоби ГІС для аналізу просторової 

інформації про лісові масиви,  переводити наявні в Україні електронні карти лісових 

масивів в формати ГІС,  використовувати матеріали ДЗЗ для створення актуального 

динамічного шару лісової ГІС. 

Компетентності: 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 Здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу 

біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного 

моделювання. 

 Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати 

лісові ресурси та продукцію. 

 Здатність планувати й реалізовувати ефективні  заходи з організації 

господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних засадах, використання лісових ресурсів. 

 Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної 

цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан 

довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 26 8 

Практичні  44 8 

Самостійна робота 80 134 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний та змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle).   

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 
заочна 

Змістовий модуль 1. 

1 Т1 Поняття про ГІС. Загальні положення 2 0,5 



2 Т2 Джерела вихідної інформації в ГІС 7 1 

3 Т3 Технології проведення GPS інших зйомок 5 2 

4 Т4 Застосування безпілотних літальних апаратів у лісовому господарстві. 9 2 

5 Т5 Моделювання просторово пов'язаних даних 12 2,5 

Змістовий модуль 2. 

6 Т6 Банки даних геоінформації 9 1 

7 Т7 Основні операції ГІС 6 2 

8 Т8 Найпоширеніші ГІС-програми 5 1 

9 Т9 Застосування програми «Лісовпорядник» в якості ГІС 9 2 

10 Т10 Робота із загальнодоступними картографічними ресурсами 6 2 

Разом: 70 16 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру 60 

залік –40 

Лекції 0,8 бала за заняття,  

Практичні – 1,4 бали за 1 заняття 

10 

31 

Вимоги до курсової роботи (проєкту)  

Умови допуску до підсумкового контролю 
Здобування мінімальної кількості балів 

- 36 

Критерії оцінювання  

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

 

6. Результати навчання 
У процесі викладання дисципліни у студента мають бути сформовані наступні 

навики і вміння:  

Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів     для 

організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних 

можливостей. 

Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення 

лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

 



7. Пререквізити 
Здобувач вищої освіти повинен володіти компетентностями, здобутими при вивченні 

наступних дисциплін: 

- Основи фахової підготовки 

- Інформаційні системи та технології 

- Геодезія 

- Ділова іноземна мова 

 

 

8. Політики дисципліни 
При поточному оцінюванні головним критерієм є правильне виконання практичних 

робіт, зарахування яких відбувається шляхом усного захисту (демонстрування результату 

і відповідь на контрольні запитання). При виконанні практичних робіт без захисту студент 

може отримати максимум 36 балів. На лекціях студент в разі присутності отримує 1 бал на 

заняття, при дистанційному навчанні – для здобуття балів потрібно дати відповідь на 

контрольні питання в системі Moodle. Максимальна кількість балів при модульному 

контролі становить 10. Модульний контроль відбувається шляхом тестування. У разі 

активності студентів на лекціях та практичних заняттях для їх мотивації вони можуть бути 

додатково оцінені: на лекції 1 бал за заняття (+13 балів), на практичних  1,5 бали за 

заняття (+33 балів). У разі захисту практичних робіт та активності на лекціях студент 

підсумкова оцінка ставиться на основі поточної. При умові, якщо студент набирає при 

поточному оцінюванні 36 балів і більше, він допускається до здачі заліку, який проходить 

усно. 

 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у 

комп’ютерному класі із використанням програм QGIS, «Лісовпорядник», а також у 

лісових насадженнях лісогосподарських підприємств ДП «Житомирське ЛГ» і ДП 

«Зарічанське ЛГ» із використанням БПЛА «Mavic Air 2», смартфонів із необхідним 

програмним забезпеченням, GPS приймачів. 

 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
1. Миклуш C І. Геоінформаційні системи в лісовому господарстві : навч. посіб. / С.І. 

Миклуш, М.П. Горошко, О.Г. Часковський. - Львів : НЛТУ України, 2006. - 128 с  

2. Гірс О.А. Лісовпорядкування: Підручник. / О.А. Гірс, Б.І. Новак, С.М. Кашпор. - К., 

2004. - 380 с. 

3. Красовський Г.Я. Інформаційні технології космічного моніторингу водних 

екосистем і прогнозу водоспоживання міст / Г.Я. Красовський - К., 2003. – 224 с. 

4. Світличний О.О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. 

Світличного. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 295 с. 

5. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія. Навчальний 

посібник. / В.М. Самойленко - Київ. В-во «Ніка-центр», 2003 -277 с. 

6. Суховірський Б.І. Географічні інформаційні системи: Навчальний посібник. / Б.І. 

Суховірський - Чернігів: ДКП РВВ, 2000. - 197 с. 

7. ArcGIS 9 Картографические проекции. Environmental Systems Research Institute, Inc. 

Переклад на російську DATA+. 2000. - 116 с. 

8.ArcGIS 9 (русское издание).: Руководство пользователя. ESRI, New York. – 2004. –

265 с. 



9.ArcMap (русское издание).: Руководство пользователя. ESRI,  New York. – 2004.– 546 

с. 

10. ArcCatalog (русское издание).: Руководство пользователя. ESRI, New York. – 2004. 

–266 с. 

11. ArcGIS 9. Геокодирование в ArcGIS. ESRI, New York. –2004. – 178 с. 

12. ArcGIS 9. Геообработка в ArcGIS. ESRI, New York.–2004. – 358 с. 

13. Якубайлик, О.Э. Методы и приемы пространственного ана-лиза в 

геоинформационных системах: Учебное пособие / О.Э. Якубайлик. – Красноярск: 

Изд-во КрасГУ, 2001. – 140 с.  

14. Энди Митчелл Руководство по ГИС анализу. - Часть 1: Пространственные  модели 

и взаимосвязи.: Пер. с англ. – К.: ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, –2000. –198 с.  

 

Викладач                                                                   Ю.В. Сірук  

Гарант освітньої програми                                        В.М. Турко 

В.о. декана факультету             А.В. Вишневський 

 

Силабус затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від “27” 08  2020 р. 

Завідувач кафедри ___________ _________ Ю.В. Сірук 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 

комісією факультету зі спеціальності 205 Лісове господарство 

Протокол № 1 від “_31_”серпня  2020 р. 

Голова НМК ___________ ______ О.Л. Кратюк 

 


