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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни Проектування та ГІС-аналіз екосистемних послуг
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
рівня
другого (магістерського) рівня вищої освіти______________________
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності (напряму) ____________біологія_______________
спеціалізації __ ____________________ біологія_______________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів із технікою
збору, обробки, зберігання та аналізу інформації, необхідної для проектування екосистем
них послуг із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
- надання студентам знань про сучасну концепцію екосистемних послуг;
- поглиблення і систематизація знань стосовно особливостей структурно-функціональної
організації різних типів екосистем в контексті отримання від них людиною певних вигод;
- сприяння розвитку у студентів системного мислення на базі знань дисциплін
природничо-наукової (фундаментальної) та загально-професійної підготовки;
- формування та вдосконалення практичних навичок використання сучасних методів
дослідження екосистем і геоінформаційних технологій.
1.3. Кількість кредитів - 4
1.4. Загальна кількість годин - 120

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
6-й
11-й
16 год.
32 год.
- год.
72 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
6-й
Семестр
11-й
Лекції
16 год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
Лабораторні заняття
- год.
Самостійна робота
104 год.
Індивідуальні завдання
год.

1.6. Заплановані результати навчання
при подальшому навчанні і професійній діяльності бути здатними осмислювати нову
інформацію стосовно особливостей структурно-функціональної організації та динаміки
екосистем, проводити її аналіз із застосуванням геоінформаційних технологій в контексті
набутих знань і вмінь
Знання:
- різноманіття екосистемних послуг на сучасному етапі розвитку суспільства, загальні
методичні підходи до проектування певних категорій послуг;
- засобів отримання геоданих і можливостей їх використання, правил введення,
маніпуляції та аналізу даних із використанням програмного забезпечення
геоінформаційних (ArcGIS і QGIS);
- методичних підходів і специфіки дослідження різних типів екосистем, їх окремих
компонентів, основ аналізу інформації про стан і сталість екосистем із застосуванням
геоінформаційних технологій.
Вміння:
- складати у відповідності із чинними стандартами наукові звіти про результати
досліджень, проводити наукове обґрунтування можливостей отримання певної категорії
послуг від екосистеми;
- створювати особисті бази гео- та біогеоценотичних даних і інтегрувати їх в існуючі бази
інших користувачів геоинформаційних систем;
- проводити проектування екосистем них послуг на підставі чинної нормативно-правової
бази із врахуванням соціально-економічних і екологічних особливостей певної території
(акваторії);
- створювати тематичні графічні об’єкти, на підставі аналізу яких, а також відповідних баз
даних, виявляти ступінь антропогенної трансформації екосистеми, визначати обсяги
антропогенного навантаження, що не зменшують ефективності її функціонування;
- на підставі результатів ГІС-аналізу прогнозувати межи поширення небезпечних
біологічних об'єктів, негативних явищ і процесів, обумовлених цими об'єктами,
здійснювати планування відповідних запобіжних заходів.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Концепція екосистемних послуг (ЕП)
Тема 1. Уявлення про екосистемні послуги як складові життєдіяльності суспільства.
Зміст поняття «екосистемні послуги»: біологічний, соціальний, правовий та економічний
аспекти. Причини та наслідки зміни тенденцій у природокористуванні від моноресурсного
до екосистемного підходу. Різноманіття екосистем них послуг на сучасному етапі
розвитку суспільства. Особливості впливу регіональної соціально-економічної
інфраструктури на перелік та якість ЕП.
Тема 2. Проектування ЕП в контексті державної економічної та екологічної
політики. ЕП як загальний напрямок реалізації державної політики. Еколого-економічні
системи; моделі і механізми керування. Конфлікти природокористування (в межах
земельних угідь, типів і технологій природокористування, власності на землю, етнополітичних груп тощо). Показники, за якими можна встановити ступень інтенсивності і
гостроти конфлікту. Механізми впливу на обставини, на підставі яких виникають
конфлікти в результаті реалізації ЕП.
Тема 3. Нормативно-правова база, на підставі якої проводиться проектування і
надання ЕП. Закони України, міжнародні конвенції та інші законодавчі акти, спрямовані
на охорону і раціональне використання природних ресурсів (Закон про рослинний світ,
Лісовий, Земельний, Водний кодекси України тощо), їх структура та прикладне значення.
Сучасна структура земельного фонду України та напрямки її оптимізації. Основні

принципи і загальні концептуальні положення формування екомереж з позицій
оптимізації ЕП. Оцінка стану екомереж та можливі шляхи їх вдосконалення; критерії
вибору елементів, показники ефективності їх функціонування і просторової структури.
Нормативно-правова база формування екомережі України і її окремих областей.
Тема 4. Технологія ландшафтного проектування ЕП. Приклади використання
теоретично-розрахункових даних, експериментального або інтерполяційного характеру в
проектуванні ЕП. Просторова організація, динаміка та продукційні процеси різних типів
екосистем як складові проектування ЕП, вплив на них геофізичних і кліматологічних
чинників. Урахування особливостей біогеохімічних циклів і життєвих циклів
представників біоти в ландшафтному проектуванні ЕП. Інженерна складова проектування
ЕП. Роль соціально-екологічних механізмів в проектуванні ЕП.
Розділ 2. Геоінформаційні системи (ГІС) та інфраструктури просторових
даних як базові ресурси для проектування ЕП і їх менеджменту.
Тема 5. Екосистемна оцінка території (акваторії) з метою планування ЕП. Прямі та
опосередковані методи отримання даних, на підставі яких можливо провести екологічну
оцінку території (акваторії), а в подальшому - й економічну оцінку можливих ЕП.
Моніторинг стану екосистем як джерело первинних даних; особливості отримання та
використання метаданих. Характеристика джерел помилок в даних і вплив помилок на
результати подальшого ГІС-аналізу.
Тема 6. Специфіка формування базових і тематичних наборів даних в залежності від
певної категорії екосистем них послуг. Сучасні бази геоданих (БГД), які доцільно
застосовувати для проектування та ГІС-аналізу ЕП (Земельний кадастр, Червона книга,
визначники, Електронний екологічний атлас тощо). Робота з БГД (пошук, перегляд,
редагування вибір, експорт\імпорт записів; робота з полями, об’єднання атрибутивних
таблиць або певних атрибутів, виконання операцій з обчислювання даних; форми виводу
даних, їх підготовка та організація для звіту).
Тема 7. Використання ГІС-технологій для накопичення, зберігання, систематизації,
аналізу інформації, необхідної для організації ЕП. Аналітична робота з даними в ГІС
(просторові та атрибутивні запити, просторова статистика, топологічний аналіз).
Принципи розробки науково-практичних програм, спрямованих на підтримання
ефективності функціонування екосистем; вихідні дані, необхідні для розробки такої
програми та її наукового обґрунтування. Розробка загальної програми проектування
певної категорії ЕП; вимоги, яким повинна відповідати така програма. Коло проблем, які
доцільно вирішувати із допомогою ГІС-аналізу ЕП (прогнозування змін просторового
розміщення ценопопуляцій в залежності від дії екологічних факторів; виявлення
напрямків поширення небезпечних біологічних об'єктів, негативних явищ і процесів,
обумовлених цими об'єктами; планування відповідних запобіжних заходів; оцінка ступеня
антропогенної трансформації біогеоценотичного покриву окремої території, визначення
обсягів антропогенного навантаження, що не призводять до зменшення ефективності
функціонування БГЦ; проведення відповідних розрахунків та моделювання процесів в 2D
та 3Dформатах).
Тема 8. Використання ГІС-технологій для проектування ЕП, визначення їх обсягу,
ефективності, можливих ризиків. Логіка візуалізації і інтерпретації даних, особливості
створення інтерактивних карт, які містять інформацію про ЕП: їх різноманіття, умови
надання певним категоріям суб’єктів, тривалість, обсяги тощо. Практичне значення
тематичних
інтерактивних карт
в
адміністративно-господарській
діяльності,
природоохоронній роботі, при плануванні заходів з моніторингу стану та сталості
довкілля тощо. Загальні напрямки та механізми екологічного менеджменту, його
нормативно-правове забезпечення. Менеджмент ЕП на підставі результатів ГІС-аналізу.

3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п лаб інд ср
л
п лаб інд ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Розділ 1. Концепція екосистемних послуг
Тема 1
12
3
2
7
14
2
12
Тема 2
13
3
3
7
14
2
12
Тема 3
12
3
2
7
14
2
12
Тема 4
14
3
4
7
14
2
12
Разом за розділом1
51
12 10 28
56
8
48
Розділ 2. Геоінформаційні системи (ГІС) та інфраструктури просторових даних як
базові ресурси для проектування екологічних послуг і їх менеджменту
Тема 5
17
1
4
11
16
2
- 14
Тема 6
17
1
5
11
16
2
- 14
Тема 7
18
1
6
11
16
2
- 14
Тема 8
18
1
6
11
16
2
- 14
Разом за розділом 2
69
4
21 44
64
8
- 56
120
16 32 72
120
16 - 104
Усього годин
Назви розділів і
тем

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Розділ 1
Аналіз
впливу
регіональної
соціально-економічної
інфраструктури на перелік та якість ЕП
Складання инвентарізаційних і аналітичних карт вірогідних
конфліктів природокористування в результаті реалізації ЕП
Оцінка регіональних (локальних) екомереж з позицій оптимізації
ЕП
Специфіка заповнення аплікаційної форми для отримання
фінансування на реалізацію екосистемної послуги з оптимізації
навколишнього середовища
Розділ 2
Формування базових і тематичних наборів даних в залежності від
певної категорії ЕП
Робота із сучасними базами геоданих для проектування та ГІСаналізу ЕП
Складання наукового обґрунтування переліку ЕП для певної
території
Створення інтерактивної карти та оформлення легенди до неї
Усього годин
Семінарські та лабораторні заняття програмою не передбачаються.

2
3
2
4

4
5
6
6
32

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4

Види, зміст самостійної роботи
Обробка навчальних матеріалів та виконання поточних
контрольних завдань
Підготовка до практичних занять (пошук інформації,
робота на дистанційних Форумах)
Контрольна робота (пошук довідкового матеріалу, його
всебічний аналіз, оформлення результатів)
Підготовка до підсумкового контролю
Усього годин

Кількість годин
денна
заочна
форма
форма
10
42
28

28

10

10

24
72

24
104

6. Індивідуальні завдання
Програмою не передбачаються

7. Методи контролю
Самоконтроль - методичні розробки до відповідних розділів курсу містять завдання
для самопідготовки, питання для самоконтролю, які дозволяють студентам виявити
проблемні моменти, проконтролювати повноту засвоєння теоретичного матеріалу.
Поточний контроль –
- контрольна робота передбачає розгорнуту текстову відповідь на запропоноване
питання із використанням відповідної термінології, наведенням прикладів,
обґрунтуванням викладених положень;
- контроль виконання практичних завдань творчого характеру дозволяє виявити
готовність студента до застосування в роботі нестандартних підходів, дозволяє виявити
ступінь підготовки студентів до самостійної науково-дослідної, науково-виробничої,
організаційно-керівної діяльності;
- усне опитування здійснюється під час проведення практичних занять, з метою
контролю якості підготовки до аудиторної роботи, дозволяє виявити здатність студентів
узагальнювати знання, набуті під час вивчення курсу;
- контроль за участю в роботі відповідних Форумів Центру дистанційного навчання
дозволяє оцінити здатність студентів до комунікації, їх вміння належним чином
використовувати новітні комп’ютерні технології для отримання та поширення біологічної
інформації;
Підсумковий – екзамен передбачає письмову відповідь на поставлені питання (2 загального теоретичного характеру, 1 - стосовно можливостей практичного використання
набутих знань).

8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
робота,
Розділ 1
Розділ 2
передбачена Разом
навчальним
планом
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
20
60
5
5
5
5
5
5
5
5
Т1, Т2 ... – теми розділів.

Екзамен
(залікова
робота)

Сума

40

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для екзамену

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для заліку

зараховано

не зараховано

9. Рекомендована література
1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Основна література
Максименко Н.В., Гуцуляк В.М., Дудар Т.В. Ландшафтна екологія. - Х.: ХНУ
імені В.Н.Каразіна, 2015. - 284 с.
Екологічний потенціал наземних екосистем / За ред. Голубця М.А. – Львів:
Поллі, 2003. – 180 с.
Допоміжна література
ДеМерс, Майкл Н. Географические Информационные Системы. Основы.: Пер.
с англ. - М.: Дата+, 1999
Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. Львів: Літопис, 1997. - 229 с.
Никитина Ю. В., Никитин В. Н. Курс лекций по дисциплине ГИС. – Россия:
Новосибирск, 2008.
Позаченюк
Е.А.
Введение
в
геоэкологическую
экспертизу.
Междисциплинарный подход, функциональные типы, объектные ориентации. Симферополь: Таврия, 1999. - 413 с.
Сінна
О.І.
Ландшафтно-екологічне
картографування
на
основі
геоінформаційних технологій (на прикладі Харківської області): автореф.дис.
...канд.геогр.наук. - Київ, 2014. - 20 с.
Світличний О. О., Плотницький С. В. Основи геоінформатики: навчальний
посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.Шищенко П. Г.
Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. К.: Фитосоциоцентр, 1999. - 283 с.
Толок А.В., Щепилов В.Н. Толковый мини-словарь основных терминов по
геоинформатике. - Запорожье, ЗГУ, 2000.
Толок А.В., Щепилов В.Н. Введение в геоинформационные системы. Учебное
пособие. - Запорожье, ЗГУ, 2000.
Щербаков В.В. Геоинформационные системы. Структура ГИС, методы
создания и использования. – Россия: Екатеринбург 2002

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше
методичне забезпечення
1.Міжрегіональний збірник наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти і
картографії» (http://periodicals.karazin.ua/pbgok/issue/view/321)
2. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія»
http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/

3. Вісник університету. Серія «Геологія, географія, екологія» (геологічні науки)
(http://periodicals.karazin.ua/geoeco)
4. Вісник університету. Серія «Екологія»
(http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/issue/view/3517)
5. Электронный репозитарий ХНУ им. В.Н. Каразина: http://dspace.univer.kharkov.ua/
6. Дистанційний курс «Проектування та ГІС-аналіз екосистемних послуг»
http://dist.karazin.ua/moodle/course/
www. geodata.gov.

