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КАРТОГРАФУВАННЯ ЕКОСТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС ТЕХНОЛОГІЙ 
 

В статті подано основні особливості створення карт екостану за допомогою геоінформаційних систем. Визначено 

передумови розвитку напрямку екологічного картографування, необхідність даного виду картографування, 

можливості спеціалізованого програмного забезпечення. Виокремлені основні принципи формування баз даних різних 

інформаційних джерел, а також виявлено особливості роботи програмного забезпечення з різними видами даних. 

Окреслено алгоритм створення карт екологічного стану у середовищі MapInfo Professional та охарактеризовано 

кожний етап алгоритму. 

Практичне значення статті полягає у створенні карт, що відображають стан повітряного басейну і поверхневих 

вод території України. Для створення даної карти був використаний визначений алгоритм створення 

картографічних моделей у програмному пакеті MapInfo Professional. Визначено спектр використання даних карт. 
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Постановка проблеми. У ХХ столітті 

планомірний науково-технічний прогрес 

прискорився у декілька разів і переріс у 

науково-технічну революцію. Це призвело до 

значної підпорядкованості природних ресурсів 

людині. Антропогенний вплив став 

систематичним і повсюдним, крім того 

наслідки даного впливу часто набувають 

катастрофічного рівня. Внаслідок цього у 1970-

1980 роки з’явився новий напрямок 

картографування, що відображає взаємодію 

людини і навколишнього середовища, тобто 

екологічне картографування. 

З іншого боку, розширення можливостей і 

функціональності сучасних геоінформаційних 

систем, забезпечує їх широке використання на 

практиці у різних сферах людської діяльності. 

Використання ГІС на сучасному етапі дозволяє 

здійснювати оцінку, моніторинг навколишньо-

го середовища, виконувати аналіз дії різних 

чинників, досліджувати взаємозалежність 

явищ, прогнозувати зміни стану навколишньо-

го середовища, розробляти заходи із управлін-

ня, з метою вирішення конкретних проблем.  

З огляду на вищесказане, випливає 

актуальність використання картографічних 

моделей для вивчення і дослідження екостану 

навколишнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значна частина досліджень проводиться на базі 

Інституту географії НАН України (Л.Г. 

Руденко, А.І. Бочковська, В.А. Барановский та 

ін.). Був складений Медико-екологічний атлас 

України (Барановський та ін., 1996), Екологіч-

ний атлас України (2010). Формуються 

геокосмічні інформаційні системи, виник 

новий напрям – геоіконіка (А.М. Берлянт). 

Сформувався новий підхід у відносинах «карта 

– знімок» (А.А. Лютий, Ю.Ф. Книжников). 

Метою дослідження є визначення особли-

востей створення картографічних моделей 

екостану навколишнього середовища за допо-

могою геоінформаційних систем, зокрема, 

основні принципи формування баз даних, а та-

кож виокремлення алгоритму створення даних 

моделей у програмному середовищі MapInfo 

Professionaіl і застосування його на практиці. 

Виклад основного матеріалу. На даному 

етапі розвитку тематичної картографії широко 

застосовуються геоінформаційні системи та 

інші технології, що ефективно використовують 

методи, прийоми та способи картографування, 

реалізованих у програмному забезпеченні ГІС, 

обчислювальні можливості якого дають змогу 

оперативно вирішувати складні наукові задачі. 

У зв’язку із використанням ГІС для 

картографування, розробляються нові 

проблемно-орієнтовні тематичні напрями. 

Один із найбільш актуальних тематичних 

напрямків – еколого-географічний. Даний 

напрямок визначає тематичну спрямованість, 

включає призначення еколого-географічних 

карт, їх зміст, характер показників. 

На всіх етапах картографування 

застосовуються можливості геоінформаційного 

картографічного моделювання для зображення 
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різноманітних аспектів явища, що 

розглядається, такі як: структурні геометричні 

фігури та точкові діапазони значень, 

стовпчикові діаграмні фігури, інтервали 

значень, лінійні фігури, структурні геометричні 

фігури, кількісний фон на основі розрахованого 

інтегрального показника, спосіб псевдоізоліній 

на основі розрахованих показників, способом 

знаків руху на основі побудованого відхилення 

основного показника картографування від 

середнього рівня, наочне представлення тренда 

у вигляді тривимірної моделі та ін [1, 2]. 

Основні принципи формування бази 

даних різних інформаційних джерел. 

Просторові дані, необхідні для створення 

інформаційного забезпечення ГІС, можна 

поділити на дві групи – первинні і вторинні. 

Первинні дані – це дані, які виміряні 

безпосередньо. Вторинні дані отримують з уже 

наявних карт, таблиць або інших баз даних. 

Карти постачають основну територіально 

прив'язану інформацію для БД ГІС. 

Розрізняють дані: 

 про природні ресурси і навколишнє 

середовище; 

 економічні і соціально-економічні. 

Виявлення географічних об'єктів і явищ і 

наступний вибір адекватного представлення 

даних про них є складовою частиною процесу, 

іменованого проектуванням бази даних [3]. 

Важливо виокремити функцію інтеграції 

існуючих потоків даних в єдину систему 

географічної інформації про територію, на якій 

проводиться дослідження. За структурою 

цифрові просторові дані складаються з таких 

характеристик: позиційної, що описує просторове 

положення (геометрію); топологічної, що 

визначає взаємну підпорядкованість окремих 

об’єктів множини; непозиційної (характеризує 

тематичний зміст складової даних), які в 

сукупності дають повний опис просторових 

даних і становлять основу інформаційного 

забезпечення ГІС. Різні типи та види 

просторових даних потребують розроблення 

методів їх сумісного використання, що 

забезпечується процесом інтеграції [4]. 

Інтеграція залежно від методу здійснення 

може бути логічною та фізичною, а залежно від 

способу її проведення – внутрішньою та 

зовнішньою. 

Алгоритм створення картографічних 

моделей у програмному забезпеченні 

MapInfo Professional наступний: 
1. Формування інформаційної бази вихідних 

даних для картографування. Здійснюється з 

декількох джерел: замовлення у розробників; 

імпорт готових цифрових даних з інших 

програмних продуктів; створення даних у 

внутрішньому форматі ГІС.  

2. Редагування даних та підтримка їх різних 

моделей. Проводиться на основі виконання 

функції контролю помилок векторизації, 

інтерактивної перевірки топологічної та 

геометричної коректності даних, оцінки якості 

цифрових даних. Застосування конвертерів 

форматів універсального транслятора даних 

дозволяє адаптувати їх до внутрішнього 

формату програмного забезпечення.  

3. Зберігання даних. Відповідно до правил 

програмного забезпечення усі види джерел 

зберігаються у реляційній базі даних, що є 

сучасним стандартом роботи в ГІС. База даних 

має файлову структуру, що упорядковується 

згідно задач картографування.  

4. Початковий етап картографування. 

Включає інтерактивну роботу з базами даних: 

формування географічної основи, вибір 

тематичних (профільних) файлів для подальшого 

утворення показників картографування.  

5. Проведення геоінформаційного аналізу та 

інтеграції даних. Відбувається за допомогою 

мови структурованих запитів для перетворення 

різноманітних даних до показників картографування. 

На цьому етапі можливе проведення 

трансформаційних операцій з системами 

координат і картографічними проекціями та 

операцій, пов’язаних з процесом генералізації.  

Інтеграція даних, що відбувається на 

файловому рівні згідно файлової структури 

бази даних полягає у об’єднанні інформаційних 

масивів різних файлів шляхом геокодування з 

використанням засобів здійснення запитів. 

6. Кінцевий етап картографування. 

Характеризується почерговим вибором 

інструментарію картографічного моделювання: 

способів картографічного зображення по 

кожному показнику картографування, 

зображувальних засобів представлення якісних 

та кількісних показників; інтерактивним 

формуванням електронної карти, легенди, 

підготовки до виведення засобами пасивної 

машинної графіки [5]. 
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На основі даного алгоритму було створено 

наступні карти: забруднення атмосферного 

повітря регіонів (Рис. 1), структура 

забруднення атмосферного повітря регіонів 

(Рис. 2), водні ресурси: використання свіжої 

води за регіонами (Рис. 3). 

 
Рис. 1 Забруднення атмосферного повітря регіонів 

 

 

 
Рис. 2 Структура забруднення атмосферного повітря регіонів 

 

 
Рис. 3 Водні ресурси: використання свіжої води за регіонами 
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Дані карти можуть використовуватись на 

практиці для інвентаризації об’єктів, оцінки 

природних станів/умов, прогнозування еколо-

гічної ситуації, надання рекомендацій щодо за-

побігання і усунення негативних екологічних 

наслідків, екологічного обґрунтування інвести-

цій, які вимагають картографічного забезпечен-

ня (інженерно-екологічні вишукування і оцінка 

впливу на навколишнє середовище), визначення 

екологічних аспектів кадастрового картографуван-

ня, географічного аналізу забруднень. 

Висновки. З метою покращення якості 

навколишнього середовища сучасний екологіч-

ний стан потребує детального вивчення, дос-

лідження, моніторингу. Всі ці завдання викону-

ють сучасні ГІС, які дають можливість не тіль-

ки зручно представляти інформацію, а й прово-

дити різноманітні дослідження на картографіч-

них моделях. 

У ході роботи виконано наступні завдання: 

На основі визначеного алгоритму роботи в 

MapInfo Professional було створено карти, що 

відображають стан повітряного басейну і 

поверхневих вод території України.  

У ході роботи виконано наступні завдання: 

 Досліджено можливості сучасних 

технологій, що використовуються для 

картографічного моделювання екостану 

навколишнього середовища; 

 Виявлено основні принципи формування 

бази даних різних інформаційних джерел; 

 Визначено алгоритм створення 

картографічних моделей, що відображають 

стан навколишнього середовища; 

 Застосовано даний алгоритм створення 

картографічної моделі на практиці; 

 Окреслено основні напрямки 

використання карт екологічного стану 

навколишнього середовища. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭКОСОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье представлены основные особенности создания карт экосостояния с помощью геоинформацонных систем. Определены 

предпосылки развития направления экологического картографирования, необходимость данного вида картографирования, 

возможности специализированного программного обеспечения. Выделены основные принципы формирования баз данных различных 

информационных источников, а также выявлены особенности работы программного обеспечения с различными видами данных. 

Определен алгоритм создания карт экологического состояния в среде MapInfo Professional и охарактеризован каждый этап 

алгоритма. 

Практическое значение статьи заключается в создании карт, отражающих состояние воздушного бассейна и поверхностных вод 

территории Украины. Для создания данной карты был использован определенный алгоритм создания картографических моделей в 

программном пакете MapInfo Professional. Определен спектр использования данных карт. 

Ключевые слова: карта, геоинформационная система, ГИС, экологическое картографирование, экосостояние, картографическая 

модель, базы данных. 
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THE ENVIRONMENT ECO-SITUATION MAPPING USING GEOINFORMATION SYSTEMS SOFTWARE 

The article presents the main features of eco-situation maps creation using geoinformation systems. It determines the requirements and 

possibilities of ecological mapping software, the principles of the database development based on various information sources, features of 

processing different kinds of data. The article describes an algorithm of ecological maps development in the MapInfo Professional. 

The practical significance of the article is to explain maps development process to indicate the state of the air and surface waters of Ukraine. 

It determines the algorithm of cartographic models development and the range of maps data usage in the MapInfo Professional. 

Keywords: map, geoinformation system, GIS, ecological mapping, eco-situation, cartographic model, databases. 


