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РЕЗЮМЕ 

Сучасне ведення лісового господарства неможливе без комп’ютерного 

аналізу просторової інформації про лісові ресурси. Такий аналіз 

можливий тільки за умови використання електронних карт. Карти лісових 

насаджень в електронному форматі придатні для поєднання з іншими 

видами електронних карт, супутникових зображень і т.д. Таке поєднання 

сприяє знаходженню додаткової інформації, яка полегшує прийняття 

управлінських рішень. Перевагою застосування геоінформаційних  

систем (ГІС) в лісовому господарстві є також мережевий обмін лісовою 

інформацією між всіма ланками господарювання.  Використання 

електронних карт, зрештою підносить на сучасний рівень лісові 

картографічні матеріали, дозволяє відмовитись від ручних правок в 

планшетах та викреслюванні на папері тематичних карт.  Впровадження 

ГІС та електронних карт в лісове господарство вимагає підготовки 

користувачів – спеціалістів лісового господарства. 

Згідно з основними напрямками діяльності програми 

«Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного 

регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства – ІІ» 

(ENPI East FLEG II) в Україні в межах реалізації завдання «Розробка та 

проведення тренінгів з використання ГІС в сфері управління лісового 

господарства, охорони природи та розвитку громадянського суспільства 

в Україні», для подальшого розвитку і посилення багатофункціонального 

ведення лісового господарства з використанням сучасних ГІС технологій 

і засобів проведено семінар, підготовлено навчальні матеріали, 

проведені тренінги для спеціалістів лісового господарства та 

удосконалено підготовлені навчальні матеріали. 

Спеціалісти, котрі відповідали за виконання завдань, пов’язаних із 

створенням і опрацюванням електронних карт на момент початку 

тренінгів переважно мали тільки поверхневі знання, про що свідчить 

ввідне анкетування. В зв’язку із обставинами, що склалися виникла 

необхідність проведення тренінгів для спеціалістів по ГІС з метою 

набуття знань та навичок застосування електронних карт для потреб 

лісового господарства.  
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Консультантами проекту було організовано тренінги в наступний спосіб: 

- одне ГІС навчання для керівного складу лісогосподарських підприємств 

(осіб, що приймають рішення) на протязі одного дня, із основною метою 

донести важливість використання ГІС технології під час планування і 

ведення лісового господарства, у повсякденній практиці управління; 

- два ГІС навчання для інженерів лісогосподарських та природо-

охоронних підприємств та членів екологічних НУО на протязі двох днів 

кожне з акцентом на тому, як використовувати цей інструмент у 

повсякденній діяльності. 

Таким чином було здійснено однин інформаційний семінар і два 

дводенні тренінги на базі «Укрцентрикадриліс» та Національного 

лісотехнічного університету України. Тренінги здійснено за попередньо 

укладеною програмою (див. додатки 1 і 2). 

З метою моніторингу знань спеціалістів лісового господарства в галузі 

ГІС та електронних карт було проведено анкетування спеціалістів, котрі 

відвідували тренінги (див. додатки 3 і 4).  

Анкетування учасників семінарів і тренінгів підтвердило те, що 

переважна більшість спеціалістів лісових підприємств не мають навичок 

роботи з електронними картами, хоча такі наявні для них. За таких умов 

визначальним є проведення семінарів з метою ознайомлення 

спеціалістів з можливостями і перевагами використання електронних 

карт. 

Спеціалісти, котрі використовують електронні карти, мають навички 

роботи із програмами переважно комерційними. Мета наших тренінгів не 

прив’язуватись до певного комерційного продукту, а використовувати 

некомерційні з відкритими кодами. Такі програмні продукти можна 

встановити без ліцензії.  

В ході анкетування спеціалісти наголошували на потребі передачі 

електронних карт на підприємства, що полегшить актуалізацію даних 

лісоінвентаризації. Виготовлення планчиків лісосік в електронному 

форматі і передача їх в «Держліспроект» заощадила-б велику частку 

роботи лісовпорядників.  
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Анкетування керівників лісогосподарських підприємств  дало можливість 

проаналізувати тенденції розвитку ГІС-технологій в лісовому 

господарстві. Виявилось, що частина лісогосподарських підприємств 

орієнтуються на зйомку ГПС-приймачами і бусольна зйомка відповідно є 

неактуальною, інші зацікавлені в використанні даних бусольної зйомки, 

хоча побудова планів здійснюється за допомогою електронних карт.  

Аналіз анкет спеціалістів дав можливість скорегувати плани навчань 

спеціалістів. Так, приєднання інформації до електронних карт не є 

затребуваним для спеціалістів. Декотрі з них вважають це завданням 

лісовпорядників, так як і побудова тематичних карт. Натомість велику 

потребу у практичній діяльності підприємств мають: зйомка контурів 

лісосік за допомогою ГПС-приймачів та побудова планчиків на основі 

електронних карт. 

За результатами анкетування на семінарі та тренінгах, було 

вдосконалено навчальні програми (див. додаток 5). 

З метою запровадження ГІС-технологій WWF в Україні попередньо вже 

здійснив наступні заходи: 

- для пілотних лісгоспів проведено навчання з основ роботи ГІС та 

створені електронні карти; 

- на форумі проекту WWF створено відеоуроки з основних  функцій 

QGIS, необхідних для використання в лісовому господарстві. 

У рамках цього проекту, крім зазначеного плану тренінгів: 

- підготовлено методичні вказівки «ГІС в лісовому господарстві» 

(див. додаток 6); 

- записано додаткові відео уроки в інтернеті для навчання - 

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis. 

Методичні поради призначені для спеціалістів лісового господарства, 

котрі мають справу із електронними картами з метою їх аналізу, 

доповнення та створення нової інформації. Поради базуються на 

некомерційних програмах які є у вільному доступі. 

Метою розроблених порад було на основі досвіду проведених тренінгів 

показати застосування програми QGIS для найпоширеніших завдань, які 

стоять перед лісовим господарством. 

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis


 

6 
 

Зазначені методичні вказівки включають в себе завдання щодо:  

- роботи з вільнодоступним програмним забезпеченням; 

- завантаження і встановити програмного забезпечення з інтернету;  

- базових навичок і можливостей програмного забезпечення;  

- створення окремого проекту пов’язаного із завданнями у лісовому 

господарстві та природоохоронній галузі на основі практичних даних; 

- обробка та аналіз даних; 

- підготовка і друк картографічної інформації, тощо. 

Крім того підготовлено та викладено в онлайн режимі нові відеоуроки 

(українською мовою) щодо:  

- зняття координат контурів об’єктів за допомогою ГПС та їх 

побудова на картах лісових насаджень; 

- використання бази даних лісовпорядкування та її приєднання до 

цифрових карт;  

- завантаження супутникових знімків з відкритих джерел інформації; 

- візуального дешифрування супутникових знімків та порівняльний 

аналіз різночасових знімків для визначення змін у лісовому покриві. 

Всі матеріали (http://sfmu.org.ua) також доступні на сайтах проекту 

програми ФЛЕГ 2 (http://www.fleg.org.ua) і WWF в Україні 

(http://wwf.panda.org/uk/our_work/forests/law_enforcement/fleg_ii/). 

Розроблені програми та навчальні матеріали дозволять підготувати 

спеціалістів для широкого застосування геоінформаційних технологій в їх 

практичній діяльності під час ведення лісового господарства і 

природоохоронної діяльності, що дозволить підвищити швидкість 

прийняття управлінських рішень а також їх якість та ефективність. 

 

  

http://sfmu.org.ua/
http://www.fleg.org.ua/
http://wwf.panda.org/uk/our_work/forests/law_enforcement/fleg_ii/
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EXTENDED SUMMARY 

 

Modern forestry is impossible without a computer analysis of spatial 

information on forest resources. This analysis is only available when using 

electronic maps. Forest plantations maps in electronic format are suitable for 

combination with other types of digital maps, satellite images, etc. This 

combination contributes to finding more information which facilitates decision-

making. The advantage of geographic information systems (GIS) in forestry is 

also a network forest information exchange among all forestry management 

links. The use of electronic maps will eventually brings forest cartographic 

materials to the current level, allows refusing from manual amendments on 

tablets and drawing thematic maps on paper. GIS and digital maps 

implementation in forestry requires training of the users - forestry 

professionals. 

Currently, in Ukraine, state forestry enterprises are almost all computerized. 

However, many organizations still use very little of the existing advantages, 

mainly because of the luck of financial resources but, as well as, due to not 

motivated and poorly trained personal, as often even the management 

doesn’t understand the necessity and benefits of modern software including 

GIS.  

Use of free software, possibility to adapt already developed, and improve 

existing QGIS tools open additional opportunities for cooperation between 

different forestry scientific institutions and industrial oriented state enterprises.  

 

Based on already developed by WWF Ukraine training materials on GIS 

software use the Consultant prepared and conducted next trainings: 

- One training (informational seminar) for the national senior forestry 

managers (decision makers), on GIS technology use available for forestry 

with the emphasize on why it is good to use it in daily management practices; 

- Two trainings for forest and protected area specialists and for environmental 

NGO members, on GIS technology use available for forestry with the 

emphasize on how to use this tool. 
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The appropriate trainings should help to advance the existing situation, which 

in its turn will support better establishment of sustainable forest management 

practices at the local level, contributing to improvement of GIS technology 

use in forest management, nature protection and civil society sectors. 

To gather all the feedbacks special training programs (attachment 1 and 2) 

together with questionnaires (attachment 3 and 4) were developed before the 

trainings.  

 

Informational seminar for decision makers 

Modern computerized world has its own impact on the administration 

performance of forestry institutions constantly introducing new software, 

which affects development of management technics for practical forestry. 

This could help to improve the efficiency of human resource use, delivering 

better quality of reports and other planning documentation while speeding up 

the delivery time. 

Thus, decision makers of the state forestry enterprises, representatives of all 

regional departments of forestry and hunting sector of the State Forestry 

Agency of Ukraine were invited to attend the "Electronic maps and geo-

information systems in forestry" seminar on September 29, 2016 in Kyiv. 

A video report (in Ukrainian) covering the presentations and discussion parts 

of the training is available at: https://youtu.be/A_613Gwxhe0. 

The participants welcomed the invited speakers from Ukrainian National 

Forestry University (UNFU) from Lviv, Kharkiv Research Institute of Forestry 

and Agroforestry (KRIFA), and State Forest Inventory Association 

"Ukrderzhlisproekt". 

The Ukrainian National Forestry University associated professor Oleh 

Chaskovskyy presented new international trends about modern GIS 

technology and its experience in daily practice use with a focus on practical 

forestry needs for Ukraine. “The use of modern technology improves the 

managerial decision making process and affects the efficiency of forestry 

activities through the use of geographic positioning system (GPS) and 

satellite images” says Oleh. 

https://youtu.be/A_613Gwxhe0
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The representative of the Ukrainian Research Institute of Forestry and 

Agroforestry Oleksandr Borysenko focused his speech on achievements of 

the Institute and specific application solutions for the use of geoinformational 

technologies in forestry, which is already applied by some of the state 

enterprises. Ready-made software solutions developed by the Institute allow 

using it for all working stages, from mapping cutting areas by GPS means to 

creation of harvesting area maps and their consolidation with the existing 

cartographic materials.  

A speaker from the "Ukderzhlisproekt" Association Volodymyr Vovchanskyi 

shared his experience in using GIS technology for forest management 

practices. “The use of modern technology allows us quickly and accurately 

perform the full cycle of information collection for the forest inventory 

purposes, from field work activities to map production, and development of 

forest management measures” says Mr. Vovchanskyy adding that today the 

company is using two software tools: DELTA and ARC / GIS. Each software 

product is designed to perform specific tasks and to date there is no a single 

software that would allow to include the full range of forest management 

work. 

Dr. Ihor Buksha shared his experience of Field-Map technology use to 

determine stands sortimentation structure. The speaker summarized his 

experience about the cooperation with the Czech Forest Institute IFER which 

resulted in the introduction of Field-Map technology into the research practice 

of the Ukrainian Research Institute of Forestry and Agroforestry. This 

technology allows for field data recording with high performance and sufficient 

accuracy. 

Last presentation was delivered by Ivan Bilskyy, an NGO and forestry 

practitioner, who informed about the possibility of using non-commercial, 

open source available QGIS software for the needs of forestry. He has shown 

examples of how it could be used to address specific forestry tasks. Attention 

has been paid to the fact that non-commercial QGIS software can be used 

the same way to solve the problems solved by commercial applications. 

The presentations provoked active discussions of both the software and the 

devices used to map the Earth's surface paying an attention to 

implementation of certain rules and technologies that ensure uniformity and 
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acceptable level of the accuracy of electronic measurements and mappings 

regardless of the software. 

Participants agreed on the need of improving the legislation framework for 

wider introduction of GIS applications in forestry for the country. It was also 

agreed that there is a demand for sustainable forestry sector development in 

constant professional trainings to work with modern GIS software and in 

informing about news in remote sensing. 

 

Trainings for forest practitioners 

Two trainings for forest and protected area staff, environmental NGO 

members were conducted in Ukraine with the aim to improve the knowledge 

in how an open source GIS technology could be applied in daily forest 

management activities.  

Representatives of forestry management and engineers from the east and 

centre state forestry enterprises representatives of the State Forest Resource 

Agency regional departments of forestry and hunting sector came to the 

Ukrainian Training Center for Forestry Professionals in Boyarka, Kyiv region 

were FLEG II organized training on "QGIS in forestry" at the beginning of 

October (September 30 – October 1-st). Other regional departments were 

invited to the same seminar to Lviv at the Ukrainian National Forestry 

University on October 22-23. 

Oleh Chaskovskyi, associate professor of NFU Ukraine, Ivan Bilskyi, and 

Taras Yamylynet- the GIS experts, guided the invited engineers, among 

which were mainly forestry specialists. According to the training program, 

participants learned about new approaches in creation and dissemination of 

quality programs based on the QGIS example. 

The training took place over two days and included introductory on the use of 

freely available QGIS software and practical development of a "map" for a 

prescheduled harvesting area. 

At the beginning of the trainings, consultants noted that freely available 

software can meet the requirements of an open source quality product that 

fully meets the needs of production, including forestry and can serve as a 

basis for building integrated manufacturing software systems. 
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Classroom work. Participants showed deep interest in a new software 

product and noted the convenient and intuitive user interface of the 

application. 

Work in the classroom was built on the example of typical practical tasks such 

as: creating own forest information project based on existing information 

layers. Flexibility in loading and combining different types of spatial data in 

combination with open sources of spatial and satellite data (e.g. OSM, 

Google Satellite, etc.) can significantly improve display of the existing data 

and their supplementation. 

The creation of new information layers based on own data as well as 

classification of vector data with their respective design, methods for 

displaying attribute information to improve informativeness of the submitted 

spatial information have been learned. The work with the tools for finding the 

basic geometric features, such as area, perimeter and their display on an 

electronic map has been reviewed. 

The next step included stages of layout preparation for printing as the use of 

a single template when preparing materials for printing can reduce the time 

spent on common production tasks and configuration and combination 

flexibility help to solve any tasks. 

The second day was dedicated to the field collection of "harvesting area" 

contours with various types of geographic positioning system (GPS). 

Peculiarities of the use of technology and the best practices in the application 

of this approach, the possibility of automatic point’s registry, and based on 

coordinates have been reviewed. 

Based on the collected materials, a point layer was built in the GIS system 

and a plan of "harvesting area" produced. 

 

Before and after the training, the participants were asked to complete 

feedback questionnaires for identifying how the trainings covered their work 

needs, propose changes for the purpose of future trainings improvement. 
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Trained foresters noted the applicability of these exercises and the 

importance of further implementation of modern GIS in their daily 

management activities. 

Survey of the seminar participants confirmed that the vast majority of forest 

enterprises experts have no experience working with digital maps, however, 

those are available for them. Under these conditions, seminars to familiarize 

professionals with the capabilities and benefits of the use of digital maps are 

crucial. 

Professionals who use digital maps have the skills to work with mostly 

commercial software. The goal of our training is using non-commercial open 

source software rather than focusing on specific commercial product. Such 

software products can be installed without a license. 

During the survey, experts stressed the need to transfer digital maps to 

companies which will facilitate the updating of forest inventory data. 

Preparation of logging area plans in electronic format and their transfer to 

Ukrainian State Project Forest Managment Production Association 

“Derzhlisproekt” would save a large share of forest managers’ work. 

Survey of the forestry enterprises managers made it possible to analyze 

trends in the development of GIS technology in forestry. It turned out that 

some forestry enterprises are using GPS receivers and compass survey is no 

longer applied, others are interested in using compass survey data although 

the plans are built using digital maps. 

Analysis of specialist questionnaires made it possible to adjust specialists 

training plans (attachment 5) (http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/19-qgis-u-

lisovomu-hospodarstvi-opytuvalnyk-i-t-d/25). Attaching forest inventory data 

to the digital maps is not among direct requests for the practicioners. Some of 

them consider that forest inventory workers are responsible for this, as well 

as preparation of the thematical maps. Instead, logging area contour capture 

using GPS receivers and building respective shematical maps based on 

surwayed digital records are extremely important in the practical activity of the 

enterprises. 

 

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/19-qgis-u-lisovomu-hospodarstvi-opytuvalnyk-i-t-d/25
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/19-qgis-u-lisovomu-hospodarstvi-opytuvalnyk-i-t-d/25
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A manual with guidelines for basic skills training/qualification improvement of 

GIS professionals in the forestry and environmental fields based on the open 

sources software is developed (attachment 6).  

The guidelines on the use of open source software QGIS in forestry 

(http://sfmu.org.ua/ua/education/training) include such topics as:  

- how to download and install the software from the Internet;  

- an introduction to basic skills and capabilities of the software;  

- how to create a forestry or conservation project based on the 

professional data and task requirements;  

- how processing and analysis of data happens;  

- how to prepare and print the most requested map information. 

A video library (in Ukrainian) available on internet at 

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis) is completed with additional lessons on how 

to:  

- read field coordinates of objects using GIS instruments and to 

reconstruct them on digital forest maps;  

- match forest inventory information with the digital maps;  

- download satellite images from open sources;  

- detect forest cover changes using visual decryption of satellite 

images and comparative analysis of different time series of images.  

All other developed training material is for free professional and public use 

available on the same platform at http://sfmu.org.ua as well as 

http://www.fleg.org.ua and 

http://wwf.panda.org/uk/our_work/forests/law_enforcement/fleg_ii/. 

  

http://sfmu.org.ua/ua/education/training
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis
http://sfmu.org.ua/
http://www.fleg.org.ua/
http://wwf.panda.org/uk/our_work/forests/law_enforcement/fleg_ii/
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1. ГІС навчання 

1.1. Інформаційний семінар «Електронні карти та гео-інформаційні 

системи в лісовому господарстві» 

29 вересня 2016 року в Києві за сприяння організаторів 15 міжнародної 

виставки «LISDEREVMASH» (www.lisderevmash.ua) WWF в Україні 

організувала інформаційно-просвітницький семінар на тему «Електронні 

карти та гео-інформаційні системи в лісовому господарстві». Відеозапис 

презентацій та їх обговорення можна переглянути за посиланням: 

https://youtu.be/A_613Gwxhe0.  

На семінар були запрошені представники всіх обласних управлінь 

лісового і мисливського господарства Держлісагенства України, 

керівники державних підприємств лісового господарства. Із 

результатами роботи програми FLEG II присутніх ознайомив 

координатор проекту від WWF в Україні Дмитро Карабчук, розповівши 

про основні здобутки проекту в Україні та інших країнах учасницях 

(www.enpi-fleg.org). Серед доповідачів були представники Національного 

лісотехнічного університет України, Харківського науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації, Виробничого 

об’єднання «Укрдержліспроект». 

Про сучасні геотехнології та досвід їх застосування в лісовому 

господарстві світу та України зокрема доповів Олег Часковський, доцент 

НЛТУ України. Доповідач наголосив, що геотехнології є однією із трьох 

передових технологій поряд із нанотехнологіями та біотехнологіями. Їх 

застосування зумовив сам розвиток науки і техніки. Саме використання 

технологій століття дозволить підвищити організаційну складову 

виробничого процесу та вплинути на ефективність управлінських рішень 

у лісовому господарстві шляхом застосування географічної системи 

позиціонування (ГПС) та супутникових знімків.  

Представник УкрНДІЛГА Олександр Борисенко розповів про 

напрацювання інституту та конкретні програмні вирішення застосування 

геінформаційних технологій у лісовому господарстві, що застосовуються 

державними підприємствами. Готові програмні рішення, розроблені 

інститутом дозволяють проводити весь комплекс робіт: від зйомки 

https://youtu.be/A_613Gwxhe0
http://www.enpi-fleg.org/
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лісосіки засобами ГПС до побудови планів та поєднання їх із наявними 

картографічними матеріалами. Розробками інституту вже користуються в 

практичній діяльності багато лісогосподарських підприємств. 

Про досвід використання геоінформаційних технологій в практиці 

лісовпорядкування розповів доповідач від ВО «Укдержліспроект» 

Володимир Вовчанський. Застосування сучасних технологій дозволяє 

швидко і точніше здійснювати повний цикл збору інформації при лісовій 

інвентаризації: від польових робіт до виготовлення картографічної 

інформації і проектування лісогосподарських заходів. П. Вовчанський 

розповів, що на сьогоднішній день підприємство використовує два 

програмних засоби: DELTA та ARC/GIS. Кожен програмний продукт 

призначений для виконання певних завдань і на сьогодні немає єдиної 

програми, яка б дозволила провидити весь комплекс лісовпорядних 

робіт. 

Ігор Букша поділився досвідом застосування технології Field-Map для 

визначення сортиментно-гатункової структури деревостанів. Доповідач 

розповів про співпрацю із чеським інститутом лісу IFER, внаслідок якої 

було запроваджено технологію Field-Map в дослідницьку практику 

УкрНДІЛГА. Така технологія дозволяє проводити польові зйомки з 

високою продуктивністю і з достатньою точністю. Існує багато 

модифікацій вищеназваної технології із застосування різноманітних 

приладів залежно від потреб. Відповідно є різною ціна на апаратно 

програмний комплекс, яка залежить також від кількості замовлених 

ліцензій. 

На завершення доповідей Іван Більський проінформував про можливості 

використання некомерційного вільнодоступного програмного 

забезпечення QGIS для потреб лісового господарства. Було наведено 

приклади застосування програми для вирішення конкретних лісівничих 

завдань. Звернено увагу, що некомерційне програмне забезпечення 

QGIS може бути використане для вирішення тих же завдань, які 

вирішують комерційними програмами. 

Доповіді викликали жваве обговорення як самих програмних продуктів 

так і приладів, які використовуються для знімань окремих ділянок 

поверхні Землі. Олег Часковський наголосив, що впровадження 
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геотехнологій підніме лісове господарство на якісно новий рівень і 

завдання навчальних закладів готувати спеціалістів, які могли-б 

впроваджувати і використовувати новітні технології. 

Хоча, Ігор Букша справедливо зауважив, що не потрібно захоплюватись і 

просувати конкретне програмне забезпечення. Оскільки більш важливим 

є впровадження певних правил і технологій, котрі передбачають 

уніфікованість і прийнятний рівень точності застосування електронних 

вимірів та карт. 

Учасники погодились із необхідністю вдосконалити нормативно-правову 

базу з метою ширшого запровадження геотехнологій у лісовому 

господарстві нашої країни. Також було висловлено думку про 

необхідність підготовки спеціалістів для роботи з сучасними ГІС-

програмами та їх інформування про нові засоби дистанційного 

зондування Землі.  

Детальніше із презентаційними матеріалами  можна ознайомитись на 

сайті програми. 

 

1.2. Перший тренінг щодо роботи “QGIS У ЛІСОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ” 

З 30 вересня по 1 жовтня 2016 року в Українському центрі підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства 

(«Укрцентркадриліс») у м. Боярка на Київщині, представництво програми 

«ENPI East FLEG II» організувало тренінг  з метою підвищення 

кваліфікації для спеціалістів державних лісогосподарських підприємств. 

Для участі було запрошено інженерів державних підприємств лісового 

господарства Держлісагенства, представників Вінницького, 

Житомирського, Київського, Кропивницького, Луганського, Полтавського, 

Сумського, Харківського, Черкаського і Чернігівського обласних 

управлінь лісового і мисливського господарства представників лісового 

господарства керівний персонал яких взяв участь в інформаційному 

семінарі, а також деяких профільних навчальних закладів. 

Для більш продуктивного навчання учасникам тренінгу необхідно було 

приїхати з власними пристроями GPS та ноутбуками, попередньо 
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ознайомитись із короткими відеоуроками за темою тренінгу 

(http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis), які включають: 

• QGIS Практичні поради: Вступне відео. 

• Завантаження QGIS. 

• Завантаження векторного і растрового шару у QGIS. 

• QGIS Практичні поради: Модуль 2: Інтерфейс. 

• QGIS Практичні поради: 3 Основи створення карти 

• Налаштування підписів 

• Класифікація векторних даних. 

• Макетування карти для друку 

Із спеціалістами лісового господарства працювали Олег Часковський, 

доцент НЛТУ України, та Іван Більський. Відповідно до програми тренінгу 

учасники ознайомились із новими підходами до створення і поширення 

якісних програм на прикладі QGIS.  

Тренінг відбувався на протязі 2-х днів і включав в себе вступне навчання 

з використання вільнодоступного програмного забезпечення QGIS і 

практичну побудову «планчика» для лісосіки. 

На початку заняття консультанти звернули увагу, що вільнодоступне 

програмне забезпечення, як результат спільної праці професіоналів 

може відповідати вимогам якісного продукту з відкритим програмним 

кодом, який повністю задовольняє потреби виробництва, зокрема 

лісового господарства і може слугувати основою для побудови відкритих 

інтегрованих виробничих програмних комплексів. 

Учасники із зацікавленням поставились до знайомства із новим 

програмним продуктом та відзначили зручний і інтуїтивно зрозумілий 

користувацький інтерфейс програми.  

Робота в аудиторії була побудована на прикладі типових практичних 

завдань, таких як створення власного проекту лісової інформації на 

основі існуючих інформаційних шарів. Гнучкість при завантажені та 

компануванні різних типів просторових даних у поєднанні з відкритими 

джерелами просторових та супутникових даних (наприклад OSM, Google 

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis
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Satellite та ін.) дозволяють в значній мірі покращити відображення 

існуючих даних та їхнього доповнення.  

Далі було опрацьовано створення нових інформаційних шарів на основі 

власних даних а також класифікація векторних даних із відповідними їх 

оформленням, способи відображення атрибутивної інформації для 

підвищення інформативності поданої просторової інформації. 

Розглядалась робота з інструментами для пошуку базових геометричних 

ознак, таких як площа, периметр та їх відображення на електронній карті.   

Наступним кроком розглядались етапи підготовки макету до друку. 

Оскільки використання єдиного шаблону при оформлені матеріалів для 

друку дозволяє зменшити затрати часу на вирішення типових 

виробничих завдань, а гнучкість налаштування і компанування елементів 

допомагає вирішити будь яке нестандартне завдання. 

Другий день був присвячений польовим збором контурів «умовної 

лісосіки» за допомогою різних типів географічної системи позиціонування 

(GPS або ГПС). Розглядались особливості використання технології та 

практичні поради при застосуванні цього підходу зйомки на виробництві, 

можливості автоматичного запису точок ходу, а також на основі 

координат.  

На основі зібраних матеріалів здійснена побудова точкового шару в ГІС 

системі, відображення плану бусольного знімання за матеріалами 

журналу бусольної зйомки, побудова «планчика», пошук площі «умовної 

лісосіки».  

На початку і в кінці тренінгу було проведено опитування слухачів для 

врахування їх побажань в проведенні наступних тренінгів. У підсумках 

тренінгу усі учасники зазначили про корисність даних навчань та 

важливість подальшого впровадження сучасних технологій ГІС у 

виробництво.  

Використання безкоштовних інструментів, можливість власноруч 

адаптувати розроблені і вдосконалювати існуючі інструменти для QGIS 

відкривають широкі можливості до налагодження співпраці між різними 

інституціями лісового господарства наукового та виробничого характеру. 
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1.3. Другий тренінг щодо роботи “QGIS У ЛІСОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ” 

22-23 жовтня 2016 року в Національному лісотехнічному університеті 

відбувся відбувся другий навчальний тренінг. На тренінгу були присутні  

22 фахівці лісогосподарських підприємств України Волинського, Івано-

Франківського, Львівського, Рівненського, Тернопільського і 

Хмельницького обласних управлінь лісового та мисливського 

господарств. 

Із спеціалістами лісового господарства працювали Олег Часковський, 

доцент НЛТУ України та Іван Більський. 

Для більш продуктивного навчання, учасники ще до приїзду на тренінг 

отримали для самостійного ознайомилення короткі відеоуроки 

(http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis). Учасники мали змогу привезти й 

використовувати в ході тренінгу власні пристрої GPS та ноутбуки, що 

забезпечило більш ефективне навчання. А вже під час тренінгу, після 

вступного навчання з використання вільнодоступного програмного 

забезпечення QGIS, учасники тренувались у практичній побудові 

«планчика» для лісосіки. 

На початку заняття консультанти звернули увагу, що не випадково 

обрали для навчання програму QGIS. Адже вільнодоступне програмне 

забезпечення, як результат спільної праціпрофесіоналів, може 

відповідати вимогам якісного продукту з відкритим програмним кодом, 

який повністю задовольняє потреби виробництва, зокрема 

лісовогогосподарства і може слугувати основою для побудови відкритих 

інтегрованих виробничих програмних комплексів. 

Учасники із зацікавленням поставились до знайомства із новим 

програмним продуктом та відзначили зручний і інтуїтивно зрозумілий 

користувацький інтерфейс програми.  

Використання безкоштовних інструментів QGIS та можливість їх 

щоденного застосування для вирішення нагальних питань відкривають 

широкі можливості до налагодження співпраці між різними інституціями 

лісового господарства наукового та виробничого характеру. 

 

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis
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1. Результати анкетування 

З метою моніторингу знань спеціалістів лісового господарства в галузі 

ГІС та електронних карт було проведено анкетування спеціалістів, котрі 

відвідували тренінги. 

Анкетування учасників семінарів і тренінгів підтвердило те, що 

переважна більшість спеціалістів лісових підприємств не мають навичок 

роботи з електронними картами, хоча такі наявні для них. За таких умов 

визначальним є проведення семінарів з метою ознайомлення 

спеціалістів з можливостями і перевагами використання електронних 

карт. 

Спеціалісти, котрі використовують електронні карти, мають навички 

роботи із програмами переважно комерційними. Мета наших тренінгів не 

прив’язуватись до певного комерційного продукту, а використовувати 

некомерційні з відкритими кодами. Такі програмні продукти можна 

встановити без ліцензії.  

В ході анкетування спеціалісти наголошували на потребі передачі 

електронних карт на підприємства, що полегшить актуалізацію даних 

лісоінвентаризації. Виготовлення планчиків лісосік в електронному 

форматі і передача їх в «Держліспроект» заощадила б велику частку 

роботи лісовпорядників.  

Анкетування керівників лісогосподарських підприємств  дало можливість 

проаналізувати тенденції розвитку ГІС-технологій в лісовому 

господарстві. Виявилось, що частина лісогосподарських підприємств 

орієнтуються на зйомку ГПС-приймачами і бусольна зйомка відповідно є 

неактуальною, інші зацікавлені в використанні даних бусольної зйомки, 

хоча побудова планів здійснюється за допомогою електронних карт.  

Аналіз анкет спеціалістів дав можливість скорегувати плани навчань 

спеціалістів.  Так, приєднання інформації до електронних карт не є 

затребуваним для спеціалістів. Декотрі з них вважають це завданням 

лісовпорядників, так як і побудова тематичних карт. Натомість велику 

потребу у практичній діяльності підприємств мають: зйомка контурів 

лісосік за допомогою ГПС-приймачів та побудова планчиків на основі 

електронних карт.   
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2. Підготовка удосконаленої програми тренінгу 

спеціалістів з ГІС для лісогосподарських 

підприємств 

Ця програма навчань для спеціалістів лісового господарства з 

застосування ГІС технологій у повсякденній практиці лісогосподарських 

підприємств опрацьована на основі набутого автором досвіду і 

консультантами проекту та вдосконалена після анкетування спеціалістів 

під час тренінгів здійснених за програмою ФЛЕГ 2. 

 

Обґрунтування 

Одним із завдань сталого розвитку лісового господарства, якому WWF в 

Україні приділяє особливу увагу, є запровадження сучасних ГІС-

технологій в лісове господарство України. Такі технології дають 

можливість оцінювати за допомогою комп’ютера  всю лісову просторово-

пов’язану інформацію і на її основі планувати господарські заходи. На 

практиці це означає, що можна лісівничі заходи планувати швидше і 

ефективніше. Особливо корисним є можливість застосування разом з 

цифровими картами ГПС-приймачів для визначення змін в лісовому 

насадженні (рубки, вітровали, пожежі). Корисним є використання, як 

додаткової інформації про динаміку лісу, супутникових знімків разом із 

цифровими картами. Виходячи із цих переваг ГІС-технологій проект 

ставив перед собою завдання підвищувати рівень застосування ГІС-

технології для всіх зацікавлених лісгоспів за допомогою цифрових карт, 

створених в Державному управлінні «Ліспроект».  

 

Цільові групи для навчання 

В навчаннях можуть приймати участь спеціалісти, діяльність яких 

пов’язана з веденням банку лісової інформації та плануванням 

лісівничих заходів. Вони повинні мати можливість працювати в конторі 

лісгоспу і мати час на ведення лісової ГІС. Мінімальна кількість 

представників від лісгоспу – 1, оптимальна – 2. 
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Мінімальні вимоги до комп’ютерів для роботи з програмою QGIS 

Навчання буде проводитись на основі безкоштовної програми QGIS, яку 

собі може дозволити кожен лісгосп з найменшими витратами. Єдина 

вимога до лісгоспу є комп’ютер з такими мінімальними показниками: 

Процесор 1 Ггц 

Оперативна пам’ять 2 ГB 

Відео 256 Mb 

Жорсткий диск 120 Гb 

Операційна система Windows XP 

 

Підготовка і проведення навчань 

Науковці і викладачі Національного лісотехнічного університету України 

м. Львів мають значний досвід в ГІС-області. Вони неодноразово 

проходили практику в провідних університетах Німеччини і Австрії. 

Навчальний курс «ГІС в лісовому господарстві» викладається в 

університеті вже 15 років. Викладачі університету розробили навчальні 

програми з даного предмету.  

 

Формат проведення та часовий план навчань 

Навчання планується групами спеціалістів із 6-8 лісгоспів відповідно до 

отримання карт лісгоспами з «Ліспроекту». Заплановано проведення 2 

навчальних курсів. 

Навчання здійснюються на базі Національного лісотехнічного 

університету України м. Львів. 

 

Тематика, результати і тривалість навчань описано у додатку 5. 

Всі тренінгові матеріали готові до наступного застосування та можуть 

бути використані за наступними посиланнями: 

http://sfmu.org.ua/ua/education/training та на форумі 

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/19-qgis-u-lisovomu-hospodarstvi-

opytuvalnyk-i-t-d/25.  

http://sfmu.org.ua/ua/education/training
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/19-qgis-u-lisovomu-hospodarstvi-opytuvalnyk-i-t-d/25
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/19-qgis-u-lisovomu-hospodarstvi-opytuvalnyk-i-t-d/25
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3. Підготовка відеоуроків щодо використання 

QGIS у практиці лісового господарства  

Навчальні матеріали щодо використання QGIS у практиці лісового 

господарства вже були підготовлені під час попередніх проектів WWF в 

Україні. Їх розташовано за посиланням: http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis та 

розроблено у формі окремих модулів на основі QGIS, як 

вільнодоступного програмного забезпечення. Модулі представлено 

наступними відео уроками: 

 QGIS Практичні поради: Вступне відео. 

 Завантаження QGIS. 

 Завантаження векторного і растрового шару у QGIS. 

 QGIS Практичні поради: Модуль 2: Інтерфейс. 

 QGIS Практичні поради: 3 Основи створення карти 

 Налаштування підписів 

 Класифікація векторних даних. 

 Макетування карти для друку 

Учасниками цього проекту підготовлено та викладено в онлайн режимі 

(http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis) нові відеоуроки (українською мовою) 

щодо:  

 Зняття координат контурів об’єктів за допомогою ГПС та їх 

побудова на картах лісових насаджень 

(http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/17-zniattia-ta-vidobrazhennia-tochok-v-

qgis); 

 Використання бази даних лісовпорядкування та її приєднання до 

цифрових карт (http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/18-pryiednannia-bazy-

danykh-do-elektronnoi-karty-v-qgis);  

 Завантаження супутникових знімків з відкритих джерел інформації 

(http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/15-zavantazhennia-suputnykovykh-znimkiv-

z-vidkrytykh-dzher); 

 Візуального дешифрування супутникових знімків та порівняльний 

аналіз різночасових знімків для визначення змін у лісовому покриві 

(http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/16-deshyfruvannia-suputnykovykh-znimkiv).  

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/17-zniattia-ta-vidobrazhennia-tochok-v-qgis
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/17-zniattia-ta-vidobrazhennia-tochok-v-qgis
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/18-pryiednannia-bazy-danykh-do-elektronnoi-karty-v-qgis
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/18-pryiednannia-bazy-danykh-do-elektronnoi-karty-v-qgis
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/15-zavantazhennia-suputnykovykh-znimkiv-z-vidkrytykh-dzher
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/15-zavantazhennia-suputnykovykh-znimkiv-z-vidkrytykh-dzher
http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis/16-deshyfruvannia-suputnykovykh-znimkiv
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Додаток 1: Програма інформаційного семінару 

«Електронні карти та гео-інформаційні системи в 

лісовому господарстві» 
 

м. Київ, Броварський проспект, 15 

Міжнародний виставковий центр 

15-А МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МАШИН І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, 

ДЕРЕВООБРОБНОЇ І МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

«LISDEREVMASH» 

конференц-зал №16 (вхід з території експозиції) 

!!!            для безоплатного входу на територію експозиції необхідно зареєструватись за 

посиланням - http://lisderevmash.ua/ru/text/order-visit  
 

29 ВЕРЕСНЯ 2016 
10:00 –14:00 

 

10.00–10.10   Реєстрація  

10.10–10.20 Відкриття і вступна частина. Інформація про впровадження проекту «ENPI East 
FLEG-ІІ» (Дмитро Карабчук, Дунайсько-Карпатська програма WWF в Україні) 

10.20–11.00 Використання електронних карт в лісовому господарстві (Олег Часковський, 
Національний лісотехнічний університет України) 

11.00–11.40 Геоінформаційні системи, WEB-технології і програмно-апаратні комплекси у 
лісовому господарстві (Олександр Борисенко, Вадим Богомолов, УкрНДІЛГА) 

11.40– 12.10 Електроні карти та ГІС в лісовпорядкуванні (Володимир Вовчанський / Володимир 
Савчин, ВО «Укрдержліспроект») 

12.10–12.50 Створення лісової ГІС та встановлення сортиментно-ґатункової структури лісосік з 
використанням програмно-вимірювального комплексу Field-Map (Ігор Букша, 
УкрНДІЛГА) 

12.50–13.30 Приклади застосування QGIS для потреб лісового господарства (Іван Більський, 
Національний лісотехнічний університет України) 

13.30–14.00 Підведення підсумків, закриття семінару 

14:00–14.30 Фуршет 

 
 

  

http://lisderevmash.ua/ru/text/order-visit
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Додаток 2: Програма тренінгу спеціалістів лісового 

господарства «QGIS У ЛІСОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ» 
 
ВАЖЛИВО! : бажаний приїзд з власними пристроями GPS та ноутбуками, ознайомлення із 
короткими відеоуроками за темою тренінгу: http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis та заповнення 
анкети (додається) 
 
1-й день 
Вступне навчання з використання QGIS.  Основні команди в QGIS  

Мета: ознайомлення з основними командами програми і створення проекту за 
існуючими даними. 

 

900-1300 
1. Основні команди та інтерфейс оболонки QGIS 
2. Створення проекту лісової інформації 
3. Завантаження інформаційних шарів до лісової ГІС 
 

1400-1800 
4. Створення нової теми в QGIS 
5. Редагування теми в QGIS 
 

Результат: створений проект за існуючими даними і електронними картами 
 

2-й день 
Практична побудова «планчика» для лісосіки 
Мета: ознайомлення з можливостями GPS-знімань при зніманні контурів лісосіки.  

Застосування ГІС при бусольному зніманні контурів лісосіки. 
 

900-1300 
1. Практична зйомка за допомогою GPS контурів «лісосіки». 
2. Створення точкового шару контурів лісосіки на основі координат, знятих за 

допомогою GPS. 
3. Оконтурення лісосіки, обчислення площі, створення планчика. 
 

1400-1800 
4. Побудова контурів лісосіки на основі даних бусольної зйомки (завдання видається) 
5. Побудова планчика на основі бусольної зйомки. 
 

Результат: побудований планчик за двома способами знімання: бусольним та GPS.  
  

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis
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Додаток 3: Опитувальник учасників інформаційного 

семінару керівного складу працівників лісового 

господарства «Електронні карти та гео-

інформаційні системи в лісовому господарстві» 
 

Ім’я ________________________________ Прізвище________________________  

Підприємство__________________________________________________________По

сада_______________________________________________________________ 

 

Оцініть важливість використання елементів геоінформаційних систем для 

підвищення ефективності вашого підприємства 

1     5  

 

1. Інвентаризація лісових доріг. Фіксація координат розташування дороги GPS. 

Побудова схеми дороги в ГІС з приєднанням додаткової та фотографічної 

інформації  . 

1 2 3 4 5 _______________________________________ 

2. Підготовка картографічних матеріалів для проектування лісових доріг 

1 2 3 4 5 _______________________________________ 

3. Відведення лісосіки та побудова необхідних картографічних матеріалів в ГІС. 

Оформлення та підготовка до друку планчиків  

1 2 3 4 5 _______________________________________ 

- на основі матеріалів бусольного знімання 

1 2 3 4 5 _______________________________________ 

- на основі матеріалів знятих приладом GPS 

1 2 3 4 5 _______________________________________ 

4. Побудова тематичних карт: групи віку, типи лісу, переважаюча порода та ін. 

1 2 3 4 5 _______________________________________ 

5. Використання безкоштовних WEB сервісів Goole Maps, OSM та ін. (доступних 

високо-роздільних знімків та електронних карт) 

1 2 3 4 5 _______________________________________ 

6. Встановлення координат розташування об’єкту. Швидке визначення 

протяжності маршруту, периметру та площ лісових ділянок. 

1 2 3 4 5 _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дякуємо за вашу думку та висловлені пропозиції! 
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Додаток 4: Анкета щодо використання навичок при 

застосуванні QGIS у лісовому господарстві 
 

1. Практика застосування ГІС на Вашому підприємстві до тренінгу (не тільки 

Вами особисто) (обов’язкове для заповнення перед проведенням тренінгу) 

(позначати необхідно один варіант відповіді галочкою чи буковою X) 

 
Види робіт 

 
Використовую 

Не 
використовую 

що-
дня 

щоти-
жня 

щомі-
сяця 

зрідка нема 
потреби 

бракує 
навичок 

Основні застосування ГІС в діяльності підприємства 

6. Створення проекту лісової 
інформації 

      

7. Завантаження інформаційних шарів 
до лісової ГІС 

      

8. Створення нової теми в QGIS       

9. Редагування теми в QGIS       

Основи роботи з базою даних лісовпорядкування 

1. Створення запитів на вибірку 
основних таксаційних показників виділів, 
вибірка лісосічного фонду тощо. 

      

2. Під’єднання вибраних показників до 
електронної карти. 

      

Застосування GPS в лісовій ГІС (QGIS)  

1. Зйомка за допомогою GPS (цікаві 
об’єкти, лісосіки) 

      

2. Зчитування координат за допомогою 
Exсel та спеціалізованих програмних 
продуктів 

      

3. Створення карт із таблиці        

4. Намітити наявні та запроектувати 
необхідні контури 

      

Основи дешифрування  за супутниковими знімками 

1. Завантаження безкоштовних 
супутникових знімків із доступних джерел 

      

2. Дешифрування вкритих лісовою 
рослинністю насаджень 

      

3. Застосування супутникових знімків 
для визначення змін в лісових 
насадженнях 

      

Інші застосування QGIS в діяльності підприємства (конкретизувати) 

 
 

      

продовження на звороті 
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2. Список навичок роботи із QGIS, яких Вам особисто бракує для 
практичного використання ГІС на підприємстві (обов’язкове для 

заповнення перед проведенням тренінгу): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Список навичок роботи із QGIS (проблемних питань), які залишились поза 
увагою навчального персоналу та потребують додаткового висвітлення під 
час наступних тренінгів, у т.ч. у вигляді додаткових відеоуроків на освітній 
платформі: http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis (обов’язкове для заповнення після 

проведення тренінгу): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші побажання: 
 

 

 

 

Дякуємо за надану інформацію та висловлені пропозиції! 

  

http://sfmu.org.ua/ua/forum/qgis
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Додаток 5: Удосоналена програма тренінгу 

спеціалістів лісового господарства «QGIS У 

ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ» 
 

1 день (8 годин) 

Тема: Основні команди в QGIS  

Мета: ознайомлення з основними командами програми і створення 

проекту за існуючими даними ліспроекту (результат ГІС-проект для 

Підприємства). 

Завдання: 

10. Структура електронних карт лісовпорядкування. 

11. Створення проекту лісової інформації на основі електронних 

карт лісовпорядкування 

12. Завантаження інформаційних шарів до лісової ГІС 

13. Створення тематичних карт (за переважаючими породами, 

віком, бонітетом). 

Результат: створений проект за існуючими даними і електронними 

картами отриманими з ліспроекту. Створені тематичні карти за 

переважаючою породою, віком і т.п.  

 

 

2 день (8 годин) 

Тема: Аналіз лісової інформації  

Мета: Аналіз та отримання нової інформації за допомогою лісової ГІС 

(групувати насадження за групами порід, просумувати площі, , створити 

форму для виведення на друк). 

Завдання: 

1. Створення запитів за допомогою QGIS.  

2. Сумування кількісних ознак за створеними запитами. Сумуються 

площі насаджень за переважаючими породами, віком повнотою. 

3. Побудова карт і вивід їх на друк. 
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Результат: Навички по запиту лісової та просторової інформації з ГІС, 

котра необхідна при плануванні лісогосподарських заходів. Розрахунок 

статистичних показників (сум, середніх значень), для площ і запасів, 

цифрові і роздруковані тематичні карти за планованими заходами.  

 

3 день (3 години) 

Тема: Застосування ГПС в лісовій ГІС 

Мета: заносити інформацію, зняту за допомогою ГПС в електронні 

карти та будувати контури на основі занесених даних. 

Завдання: 

5. Зйомка за допомогою ГПС. Зняти за допомогою ГПС контури 

лісосік, вітровалів наявних лісових насаджень. 

6. Зчитування координат. В офісній програмі (напр. MS Excel) 

створити таблицю з координатами точок спостережень. 

Результат: електронна карта з нанесеними за допомогою ГПС 

контурами лісових насаджень, лісосік, вітровалів. 

 

 

 

3 день (3 години) 

Тема: Основи дешифрування  за супутниковими знімками 

Узагальнення і закріплення набутих навиків 

Мета: Застосовувати супутникові знімки для лісової ГІС 

Завдання: 

1.  Дешифрування вкритих лісовою рослинністю насаджень. 

2.  Можливості застосування супутникових знімків для визначення 

змін в лісових насадженнях. Індивідуальна робота, відповіді на 

запитання 

Результат: навички застосування супутникових знімків в лісовій ГІС та 

основи їх дешифрування. Визначені за допомогою супутникових знімків 

контури лісу, лісосік, вітровалів. 
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4 день (6 годин) 

Тема: Робота з додатковими базами даних лісовпорядкування в 

середовищі Access 

Мета: робити вибірки необхідної інформації з бази даних 

лісовпорядкування та декодувати її. 

Завдання: 

1. Структура бази лісовпорядкування (макети, довідники). 

2. Створення запитів для вибірки необхідних даних з бази даних 

лісовпорядкування (вибір насаджень за переважаючою породою, 

площею, віком ). 

3. Підключення довідників для розкодування інформації про породу 

бонітет і т.д. 

Результат: навички роботи з базами даних лісовпорядкування в 

середовищі Access. Вибрані об’єкти, котрі підлягають під господарські 

заходи (доглядові рубання, лісовідновлення, лісозахист) 
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Додаток 6: Методичні рекомендації «Застосування 

відкритих програм QGIS в лісовому господарстві» 

 

АВТОРИ: ОЛЕГ ЧАСКОВСЬКИЙ, ВАСИЛЬ ГАВРИЛЮК 

ЛЬВІВ, ЛИСТОПАД 2016 
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ВСТУП 
 

Сучасне ведення лісового господарства неможливе без комп’ютерного 

аналізу просторової інформації про лісові ресурси. Такий аналіз 

можливий тільки за умови використання електронних карт. Карти лісових 

насаджень в електронному форматі придатні для поєднання з іншими 

видами електронних карт, супутникових зображень і т.д. Таке поєднання 

сприяє знаходженню додаткової інформації, яка полегшує прийняття 

управлінських рішень. Перевагою застосування геоінформаційних  

систем (ГІС) в лісовому господарстві є також мережевий обмін лісовою 

інформацією між всіма ланками господарювання.  Використання 

електронних карт, зрештою підносить на сучасний рівень лісові 

картографічні матеріали, дозволяє відмовитись від ручних правок в 

планшетах та викреслюванні на папері тематичних карт.  Впровадження 

ГІС та електронних карт в лісове господарство вимагає підготовки 

користувачів – спеціалістів лісового господарства. 

Методичні поради призначені для спеціалістів лісового господарства, 

котрі мають справу із електронними картами з метою їх аналізу, 

доповнення та створення нової інформації. Поради базуються на 

некомерційних програмах і є у вільному доступі. 

Метою розроблених порад було на основі досвіду проведених тренінгів 

показати застосування програми QGIS для найпоширеніших завдань, які 

стоять перед лісовим господарством. Тому в «Порадах» представлені 

«Аналіз лісової інформації», «Побудова планчика лісосіки» та інші 

відображені у змісті теми.  
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Заняття №1: Ознайомлення з GIS та програмним 

забезпеченням QGIS. 

 Вихідні дані: Програмне забезпечення середовища QGIS. ГІС для 

заповідника “Розточчя”. 

 Завдання: ознайомитись з інтерфейсом середовища QGIS. 

3.1. Поняття про GIS (ГІС) 
ГІС (GIS) – географічна інформаційна система. Сукупність ком’ютерного 

обладнання, програмного забезпечення і географічних даних, які 

використовуються людиною для інтеграції, аналізу і візуалізації даних, 

виявлення взаємозв’язків, закономірностей для знаходження вирішення 

різного роду завдань. Ця система розроблена для збору, збереження, 

обновлення, опрацювання, аналізу і відображення географічної 

інформації. ГІС, як правило використовують для представлення карт в 

вигляді шарів даних, які можна вивчати і використовувати для виконання 

аналізу. 

Перший тип геоінформаційних даних – растрові дані, які найчастіше 

просто називають “растр”. Найбільш розповсюдженими видами 

растрових даних є цифрові супутникові знімки або аерофотознімки. 

Карти світло-тіньової відмивки і цифрові моделі рельєфу також 

представлені у вигляді растрових даних. У вигляді растрових даних 

можуть бути представлені будь-які об’єкти карти, але в їх 

використаннііснує ряд обмежень. 

В геоінформаційних системах також використовуються векторні дані. В 

самому простому вигляді вектор – це спосіб опису місцезнаходження з 

допомогою набору координат. Кожна координата характеризує 

географічне місцеположення точки з допомогою системи координат Х і Y. 

Система координат – одне з основних понять 

3.2. Загальний вигляд вікна QGIS 
Файл створений в QGIS, називають “проектом”. Під назвою проекту 

записують геометричну інформацію і належні до цього дані. Файли 

проекту мають розширення *.qgs. Для створення ГІС-проекту необхідно 
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конвертувати дані у визначену проекцію. Для перегляду всі дані 

завантажують в QGIS які служить робочою поверхнею.  

3.2.1. Початок роботи з QGIS 
Для запуску QGIS, використовують меню Пуск  або ярлик “QGIS 

Desktop” на Робочому столі.  

3.2.2. Інтерфейс QGIS 
В QGIS, графічний інтерфейс користувача розділяється на п’ять 

основних зон, рис.1.1: 

1. Головне меню; 

2. Панелі інструментів; 

3. Легенда шарів; 

4. Зона карти; 

5. Стрічка стану. 

 Рис.1.1. Інтерфейс QGIS з відкритим прикладом даних 

3 

4 

2 

1 

5 
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Головне меню являє собою доступ до всіх можливостей QGIS в вигляді 

стандартного ієрархічного меню, рис.1.2. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. Головне меню з додатковим ієрархічним додатковим меню 

Панелі інструментів забезпечують доступ до більшості функцій, що і 

головне меню, а також містять додаткові інструменти для роботи  з 

картою. Для кожного пункту панелі  інструментів також доступна 

спливаюча підказка (для її отримання необхідно затримати мишку над 

пунктом панелі інструментів), рис.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Спливаюча підказка для іконки панелі інструментів ”додати 

растровий шар” 
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Кожну панель інструментів можна переміщувати в залежності від потреб. 

Крім того кожну панель інструментів можна закрити або відкрити при 

допомозі контекстного меню, яке викликається натисканням правої 

кнопки мишки на відповідній панелі, рис.1.4(а). Якщо випадково закрити 

всі панелі інструментів,то їх можна  повернути назад, використовуючи 

пункт меню     Вид             Панели инструментов  ,рис.1.4 (б).                                                 

                             а)                                                            б) 

Рис. 1.4. Відкривання і закривання окремих панелів інструментів 

Зона легенди призначена для встановлення видимості і порядку 

розміщення шарів карти. Порядок розміщення шарів означає, що шар 

який знаходиться ближче до верхньої частини легенди, підрисовується в 

вікні карти над шарами, які перераховані в легенді нижче. Галочка біля 

кожного елементу легенди використовується для показу або закриття 

шару. 

Стрічка стану, рис.1.5. відображає поточну позицію в координатах карти 

(наприклад, в метрах або  десятих градусах) курсору мишки при його 

переміщенні в вікні карти (1). Також на стрічці стану відображається 

індикатор масштабу (2). 
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Рис.1.5. Стрічка стану 

3.3. Shape-файли 
Shape-формат є специфічним для   QGIS. Shape- файли містять 

декілька різновидностей файлів різних форматів. З них три обов’язкові з 

наступним розширенням: 

- *.shp файл, це топографічний формат, в якому зберігається 

геометрична інформація про об’єкт; 

-  *.dbf  файл, який містить атрибутивну інформацію в форматі dBase; 

- *.shx  індексний файл. 

Shape-файл також включає файл з розширенням *.prj, який містить 

інформацію про проекції. Мати такий файл дуже корисно, але не 

обов’язково. В структури Shape-файлу можуть входити і інші файли. 

3.3.1. Додавання Shape- файлу на карту 
Щоб добавити shape-файл необхідно використати  кнопку  

Добавить векторный слой. З’явиться нове діалогове вікно, рис.1.6. 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.1.6. Діалог “Добавить векторный слой” 

В розділі “тип источника”  необхідно вибрати     файл  і натиснути кнопку 

Обзор, при цьому з’явиться стандартний діалог відкриття файла, 

рис.1.7., який дозволяє вибрати і добавити необхідний   shape-файл.     

2 1 
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Випадаюче меню типів файлів Тип  файлов  дозволяє фільтрувати 

файли з форматами, що підтримує бібліотека QGIS. Для вибраного  

shape-файлу можна вказати кодування атрибутивних даних. Вибір 

shape-файлу з списку і натисненням кнопки Открыть завантажує файл в  

QGIS. 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.1.7. Діалог відкриття векторного шару 

3.3.2. Створення Shape- файлу 
Для того, щоб створити новий shape-файл необхідно використати кнопку 

, з’явиться діалогове вікно, рис.1.8, в якому слід вибрати  (1) тип 

shape-файл , задати систему координат (2), можна задавати тип і 

характеристику окремих атрибутів (3) , після цього натиснути кнопку  ОК     

“Окей”.  

 

 

  

 

 

 

Рис.1.8. Діалог створення нового shape-файлу 

Після чого знову з’являється діалогове вікно, рис.1.9, де слід вказати 

шлях запису shape-файл (1) і його назву (2), і натиснути кнопку  

1 

2 

3 



 

43 
 

Cохранить  (3), після чого в зоні “легенда шарів” з’явиться новостворений 

shape-файл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.9. Збереження створеного shape-файлу 

3.4. Атрибутивна таблиця 
Атрибутивна таблиця являє собою об’єкти виділеного шару. Кожна 

стрічка таблиці відповідає одному об’єкту на карті і відображає його 

атрибути в стовбцях. В таблиці можна вести пошук об’єктів, їх можна 

виділяти, переміщати і редагувати. 

Щоб відкрити таблицю векторного шару необхідно зробити його 

активним натиснувши на нього кнопкою мишки в легенді карти.  

Натиснувши правою кнопкою мишки, викликаємо контекстне меню, рис. 

1.10(а), і натискуємо Открыть таблицу атрибутов, після чого з’являється 

атрибутивна таблиця, рис.1.10 (б). 

1 

2 3 
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                              а)                                                              б) 

Рис.1.10. Відкриття атрибутивної таблиці 

Атрибутивну таблицю також можна відкрити натиснувши на панелі 

інструментів кнопку Отрыть таблицу анрибутов , рис.1.11. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.11. Відкриття атрибутивної таблиці за допомогою кнопки 

панелі інструментів 

3.5. Прокрутка і масштабування карти 
Масштаб карти вибирається шляхом вибору масштабу на стрічці стану, 

рис.1.12. 
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Рис.1.12. Вибір масштабу карти 

 

Масштаб карти можна змінювати шляхом прокрутки коліщати мишки. 

Змінити масштаб також можна за допомогою кнопок панелі інструментів 

Увеличить ,   Уменшить     . Включаємо відповідну кнопку і 

безпосередньо на карті показуємо місце збільшення або зменшення, 

одночасно змінюється і масштаб всієї карти. 

Прокрутку карти можна здійснювати за допомогою кнопок панелі 

інструментів  Прокрутка   карты     ,    Навигация      касанием            . 

При користуванні кнопки “Прокрутка карты” включаємо  кнопку і мишкою 

робимо захват карти переміщуючи її в потрібний напрямок. При 

користуванні кнопки «Навигация касанием» фіксумо мишкою курсор на 

полі карти з тої чи іншої сторони карти, тим самим переміщаючи її в 

потрібний напрямок. Крім того таку ж навігацію можна здійснювати за 

допомогою стрілок клавіатури. 

3.6. Збереження карти та проекту 

3.6.1. Збереження карти 
Для збереження карти вибираємо в головному меню Проект      →   

Сохранить как изображение   з’являється діалогове вікно стандартного 

збереження файлу, рис.1.13., де необхідно вказати шлях запису (1), ім’я 

файлу (2) та його формат (3),   натискаємо   Сохранить  (4).       
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Рис.1.13. Збереження карти 

Для кращого оформлення збереження карти здійснюють як правило 
через  функцію  “Создать макет”.  В  головному  меню  вибираємо         
Проект   →   Создать макет  з’являється діалогове вікно створення 
макету для оформлення карти і виводу її на друк, рис.1.14. 

Рис.1.14. Створення макету для виведення карти на друк 

1 

2 

3 

4 
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3.6.2. . Збереження  проекту 
Для збереження карти вибираємо в головному меню  Проект    →  

Сохранить как   з’являється діалогове вікно стандартного збереження 

файлу. Збереження змін у проекті вибирають Сохранить . 

Збереження проекту і змін можна проводити натиснувши відповідні 

кнопки на панелі інструментів,  Сохранить как            , або  відповідно 

Сохранить       . 
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Заняття №2: Автоматичний аналіз лісової 

інформації. 

 

 Вихідні дані: ГІС для заповідника “Розточчя”. 

 Завдання: згрупувати насадження за групами порід та 

просумувати їх площі. 

2.1. Завантаження вихідних даних (вихідного   шейп-файлу). 
Використовуючи копку «Добавить векторный слой» завантажуємо 
вихідний шейп-файл, задавши при цьому відповідну систему координат 
(WGS 84/UTM zone 35N), рис.2.1. 

 

 

 Рис.2.1. Завантаження шейп-файлу  
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2.2. Конструктор пошукових запитів. 
За допомогою “Конструктора запросов” можна створювати таблиці з 

допомогою SQL-like WHERE і відображати результати в головному 

меню. Результати запиту можуть бути збережені, як новий векторний 

шар. 

2.2.1  Виділення записів, що відповідають певним умовам (за 

допомогою конструктора пошукових запитів). 
Для запуску “Конструктора запросов” необхідно на головній панелі 

інструментів натиснути кнопку Слой  і вибрати в спадаючому меню 

вибрати функцію Запрос , рис.2.2 (а), з’явиться діалогове вікно 

“Конструктора запросов”, рис.2.2 (б). 

 

а)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  

Рис.2.2. Конструктор пошукових запитів 
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Список “Поля” – містить всі атрибути таблиці атрибутів. 

Список “Значення” – містить значення атрибутів. 

Для того, щоб переглянути всі значення атрибуту, необхідно 
виділити необхідний атрибут в списку “Поля” і натиснути кнопку “Все”, 
натиснення кнопки “Образец” виводить перших 25 значень атрибуту поля. 

Список “Операторы” – містить всі доступні оператори. 

Доступні оператори відношення: (=; <; > і інші);  

         оператори стрічок: Like – подібне (з врахуванням регістра); 

                                          ІLike – (без врахуванням регістра); 

         логічні оператори   And – і; Or – чи; Not – ні; IN – в.                                     

У вікні поля “Выражение” задаємо параметри селективного відбору 
(поля, дії, ознаки), для того щоб добавити конкретне значення в поле 
необхідно двічі натиснути по ньому лівою кнопкою мишки, рис.3.1 (б). 

 

2.2.3. Збереження  виділених об’єктів і якості нового шару. 
Виділені об’єкти можна зберегти в любому OGR-сумісному 

векторному форматі в заданій системі координат або перепроектувати і 

іншу систему координат. Для цього достатньо викликати контекстне меню 

натиснувши праву кнопку мишки і вибрати пункт  Сохранить как , рис.2.3. 

В діалоговому вікні, рис. 2.4, слід вибрати формат нового шару (1), 

місце запису нового  шару (2), вибрати нову або залишити існуючу 

систему координат (3), вказати чи є необхідність новоствореного шару 

добавити на карту (4), підтвердити свій вибір кнопкою ОК . 
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Рис.2.3. Збереження  виділених об’єктів в якості нового шару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4. Діалогове вікно збереження  виділених об’єктів в якості 

нового шару 
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2.3. Робота з таблицею атрибутів. 
 

2.3.1. Значення кнопок атрибутивної таблиці. 
Панель інструментів атрибутивної таблиці показана на рис.2.5. 

 

 

 

Рис.2.5. Панель інструментів атрибутивної таблиці 

Значення кнопок, що розміщені вверху атрибутивної таблиці (панель 
інструментів) визначається функціями: 

1 – режим редагування;  

2 – зберегти зміни; 3 – видалити виділене; 

4 – виділити об’єкти, що задовольняють умові;  

5 – зняти виділення; 

6 – перемістити виділені об’єкти на початок; 

7 – реверс, робить обмін виділених об’єктів на невиділені; 

8 – центрувати виділене;  

9 – збільшити карту до виділених стрічок; 

10 – копіювати виділений об’єкт в буфер пам’яті; 

11 – видалити поле; 

12 – добавити поле; 

13 - відкрити калькулятор полів. 

На рис. 2.6. показані кнопки, які розміщені в нижній частині атрибутивної 

таблиці. 

  

1 2 4 3 5 11 7 10

0 

8 9 6 12 13 
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Рис.2.6. Кнопки, що розміщені в нижній частині атрибутивної 

таблиці 

 

Значення кнопок, що розміщені в нижній частині атрибутивної таблиці 

визначається функціями: 

14 – режим виду атрибутивної таблиці. При натисненні цієї кнопки спливає 

діалогове вікно, де можна вибрати той чи інший вигляд атрибутивної 

таблиці:  

– всі об’єкти;  
– видимі об’єкти;  
– змінені і нові об’єкти;  
– значення атрибутів окремих полів атрибутивної таблиці;  
– виклик контруктора пошукових запитів;  
15 – відображення виділених значень атрибутивної таблиці; 

16 – загальний (повний) вигляд атрибутивної таблиці.  

 

2.3.2. Виділення окремих об’єктів 

Кожна стрічка в таблиці відповідає одному об’єкту на карті і відображає 
його атрибути в стовпчиках. В таблиці можна вести пошук об’єктів, 
виділяти їх, переміщувати і редагувати. 

Виділення окремих об’єктів в атрибутивній таблиці можна проводити 
різними способами в залежності від поставленого завдання. Виділена 
стрічка в таблиці атрибутів являє собою всі атрибути виділеного об’єкту 
шару. Таблиця атрибутів відображає всі зміни при виділенні об’єктів шару 
через головне меню карти і навпаки. Зміна виділення в таблиці атрибутів 
приводить до зміни виділення в головному меню вікна карти, також 
виділення іншого об’єкту шару приводить до виділення відповідної йому 
стрічки в таблиці атрибутів. 
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Окремі стрічки можна виділити натиснувши кнопкою мишки на номер 
стрічки, який розміщений справа від курсора, рис.2.7. Виділення стрічки не 
змінює положення курсора. Декілька стрічок можна виділити утримуючи 
клавішу Ctrl . Також можна проводити наскрізне виділення, для цього 
утримувати клавішу Shift  вибравши декілька стрічок натиснувши на їх 
номери. Всі стрічки між вибраними положеннями курсору будуть виділені.           

 

Рис.2.7. Виділення окремих об’єктів 

 

2.3.3. Виділення за виразом. 
Для виділення об’єктів, що задовольняють певним умовам 
використовують кнопку  «Выделить обекты удовлитворяющие 
условие», яка знаходиться на панелі атрибутів, або 
безпосередньо на панелі атрибутивної таблиці. При натисненні цієї кнопки 
з’являється діалогове вікно, рис.2.8, з трьома полями.  
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Рис.2.8. Виділення за допомогою виразу 

Перше поле “Функции” – перераховані ряд операторів, функцій за 
допомогою яких задається певна умова; друге поле  “Описание функци” – 
наведено опис вибраної функції чи оператора та їх синтаксис;  третє поле 
“Выражение” – задається вираз необхідної умови. 

Список “Операторы”, містить основні оператори, що використовуються 
у виразі, наприклад “+”, “−”, “<”, “>” .   Крім того наявні логічні оператори:  

                                                      Like – подібне (з врахуванням регістра); 

                                                      ІLike – (без врахуванням регістра); 

                                                      And – і; 

                                                      Or – чи; 

                                                      Not – ні; 

                                                       Is – є. 

 

Список “Условия” , містить умовні оператори і функції: 

CASE – умовний оператор, який використовується для перевірки 
однієї умови; 

CASE ELSE – умовний оператор, який використовується для 
перевірки декількох  умов; 

coalsce – повертає перше значення з списку не рівне NULL; 

3 
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regexp_match – повертає значення “істина”, якщо частина частина 

стрічки відповідає заданому значенню. 

Список “Функции” , математичні функції, наприклад “cos” – косинус 

кута, “sin” – сінус кута.  

Список “Преобразования” , функції перетворення, наприклад “toint” 

– перетворює стрічку в ціле число. 

Список “Дата и время” , функції для роботи з датою і часом. 

Список “Строки” , функції для роботи з стрічками. 

Список “Цвет” , функції для роботи з різними формами кольору. 

Список “Геометрия” , функції, які працюють з геометрією (довжина, 

периметр, площа і т.д.. 

Список “Записи” , функції для роботи з ідентифікаторами записів. 

Список “Поля и значения” , поля поточного шару. 

Виділення об’єктів, що задовольняють певним умовам (за 

допомогою виразу). Відкриваємо атрибутивну таблицю і діалогове вікно 

“Выделение выражением” за допомогою кнопки «Выделить обекты 
удолитворяющие условие», рис.2.8. В полі “Выражение” записуємо умову 
за якою будемо виділяти об’єкти шару.  

Наприклад, нам необхідно на планшеті лісонасаджень виділити всі 
листяні породи. В поле “Функции” з списку “Поля и значения” вибираємо 
поле яке містить атрибут деревної породи, в даному випадку це поле 
“B_ART”, натискаємо кнопку уникальные , у вікні з’явиться перелік всіх 
деревних порід які зустрічаються в полі атрибутивної таблиці “B_ART” 
(деревні породи), рис.2.9. 
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Рис.2.9. Виділення за виразом 

 У вікні поля “Выражение” задаємо параметри селективного відбору 

(поля, дії, ознаки), для того щоб добавити конкретне значення в поле 

необхідно двічі натиснути по ньому лівою кнопкою мишки, рис.2.10 

 Поле – порода B_ART; 

 Дія – “=”  дорівнює, “OR” чи 

 Ознака – групи порід,  хвойні,  листяні, чи якась інша ознака. 

Після набору відповідних даних натискаємо Выделить , в атрибутивній 

таблиці всі об’єкти , що відповідають умові даного виразу, рис.2.11. 
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Рис.2.10. Селективний відбір 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле Дія Дія Ознака 
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Рис.2.11. Виділені об’єкти 

2.4.  Видалення та створення нового поля в 

атрибутивній таблиці. 

2.4.1. Видалення поля. 
Видалення або створення нових полів атрибутивної таблиці проходить в 
режимі редагування. Для цього необхідно включити кнопку “Режим 
редактирования”.   

Для видалення будь-якого поля атрибутивної таблиці натискаємо кнопку 
(11) рис.2.5 «удалить поле». З’являється діалогове вікно, рис.2.12, в якому 
вибираємо поле для видалення і підтверджуємо свій вибір кнопкою ОК . 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.12. Діалогове вікно для вибору поля, що необхідно видалити 
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2.4.2. Створення нового поля 
Для створення поля атрибутивної таблиці натискаємо кнопку (12) рис.2.5 
“Добавить поле” . З’являється діалогове вікно, рис.2.13, в якому ім’я поля 
(1), можна добавити певний коментарій (2), тип атрибутів поля (3), їх 
розмір (4) та точність (5) і підтверджуємо свій вибір кнопкою ОК . 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.13. Діалогове вікно для створення нового поля атрибутивної 

таблиці 

Тип поля може бути : ціле число (integer); десяткове значення (real); текст 
(sting); значення в форматі дати.  

Розмір – це загальна кількість розділових знаків включаючи і кому в 
десятковому форматі. Точність – кількість знаків після коми в десятковому 
форматі. 

2.5. Калькулятор поля. 
Кнопка (13) рис.2.5. в таблиці атрибутів дозволяє виконувати розрахунки 
на основі існуючих значень атрибутів або визначених функцій, наприклад, 
для визначення довжини або площі геометричних характеристик. 
Результати можуть бути записані у нове поле атрибутів, або вони можуть 
бути використані для відновлення існуючих значень атрибутів. 

Перш ніж натиснути кнопку “Калькулятоп полей” для виклику діалогового 
вікна, рис.2.14, атрибутивну таблицю слід перевести в режим редагування 
кнопкою (1) рис.2.5. В діалоговому вікні, рис.2.14, спочатку слід вибрати 
обновити тільки вибрані об’єкти (1), обновити існуючі поля (2), створити 
новий атрибут-поле, де результати розрахунку будуть записані у 
відповідне поле (3). 
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Рис.2.14. Калькулятор полів 

При створенні нового поля слід вести назву поля, його тип, розмір і 

точність. 

Приведемо невеликий приклад користуванням “калькулятором полів”. 

Розглянемо процес розрахунку площі окремих виділів плану насаджень 

заповіднику “Розточчя”, рис.2.15.  

Завантажуємо Shape-файл “rostfor” → відкриваємо  атрибутивну таблицю 

→ переходимо в режим редагування → викликаємо калькулятор полів → 

в діалоговому вікні калькулятора полів створюємо нове поле: задаємо 

його назву, тип, розмір та точність → з функцій відкриваємо поле 

“Геометрія” → в полі “Выражение” додаємо “$area” → проводимо 

виконання обчислення –  натискаємо “ОК”.  

1 
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В атрибутивній таблиці з’явиться нове поле “S”, в якому наведені значення 

площ окремих виділів плану лісонасаджень. 

 

Рис.2.15. Приклад обчислення площі окремих полігонів 
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Заняття №3: Автоматичний аналіз лісової 

інформації 

 Вихідні дані: ГІС для заповідника “Розточчя”. 

 Завдання: виділити деревні породи за окремими кольорами; 

згрупувати насадження за групами порід та просумувати їх площі; 

побудувати діаграми розподілу насаджень за групами порід; роздрукувати 

карту розподілу деревних порід за переважаючими породами. 

Використовуючи копку Добавить векторный слой завантажуємо вихідний 

шейп-файл rostfor, задавши при цьому відповідну систему координат 

(WGS 84/UTM zone 35N), рис.3.1. 

 

 

 

 Рис.3.1. Завантаження шйп-файлу rostfor 
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 3.1. Виділення переважаючих деревних порід кольорами 
В легенді шарів виділяємо завантажений шар і правою клавішою мишки 

викликаємо діалогове вікно і натискаємо кнопку Свойства . 

В діалоговому вікні “Свойства слоя”, що з’явилося, рис.3.2, вибираємо 

Стиль (1)  

→ відповідне Поле атрибутивної таблиці “B_ART” (2) → Уникальные 

значиние (3) → Класифицировать (4) → Применить (5) → ОК (6). 

Рис.3.2. Діалогове вікно “Свойства слоя” 

 

Після таких дій кожна порода на карти набуде свого окремого 

кольору, рис.3.3. 
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Рис.3.3. Виділення деревних порід за кольорами 

 

3.1.1. Зміна кольору для переважаючих деревних 

порід. 
При необхідності зміни кольору будь-якої породи необхідно 

викликати діалогове вікно “Свойства слоя”, рис.3.4 (а), поставити курсор 

напроти відповідної породи і правою клавішою мишки викликаємо 

спадаюче меню в якому вибираємо кнопку  «Изменить цвет». Отримаємо 

палітру  кольорів, рис.3.4 (б).  Після вибору необхідного кольору свій вибір 

підтверджуємо кнопкою ОК . 
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                          а)                                                           б) 

Рис.3.4. Зміна кольору для шару деревних порід 

3.2. Поділ за категоріями порід. 
Проведемо розподіл деревних порід за категоріями по площі: хвойні 
породи, твердолистяні деревні породи, мяколистяні деревні породи і інші 
площі. Для обчислення площ по категоріям порід спочатку в атрибутивній 
таблиці слід зробити виділення необхідної категорії. Це можна зробити 
будь-яким відомим способом. Розглянемо це на прикладі присвоєння 
кожній категорії певного індексу.  

 

3.2.1 Присвоєння індексу кожній категорії деревних порід. 
Для зручності аналізу за різними ознаками присвоїмо кожній категорії 
деревних порід певний індекс. Для цього в атрибутивній таблиці створимо 
нове поле. Використовуючи виділення виразом проведемо спочатку 
виділення всіх хвойних порід, рис.3.5.  

Потім викликаємо “Калькулятор полей”, рис.3.6: ставимо галочку (1) 
обновити існуюче поле → вибираємо поле для оновлення (2), тобто 
новостворене поле для індексів → в полі “Выражение” калькулятора полів 
проставляємо значення індексу категорії хвойних порід (3) → 
підтверджуємо свої дії кнопкою ОК 
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Рис.3.5. Виділення категорії порід “хвойні” 

.Виділеним об’єктам в атрибутивній таблиці присвоюється проставлений 
індекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.6. Присвоєння індексу категорії порід 
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3.2.2. Обчислення площі за  категоріями деревних 

порід. 
Для обчислення суми значень будь-якого атрибуту слід виділити об’єкти 

для яких будимо проводити сумування. Виділення проводимо будь-яким 

відомим способом. Після виділення в головному меню панелів 

інструментів, рис.3.7., натискаємо кнопку  Вектор → Анализ → Базовая 

статистика, викликаємо діалогове вікно модуля “Базовая 

статистика”(рис.3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.7. Порядок обчислення суми значень атрибутів 

В діалоговому вікні, рис.3.8,  слід вибрати відповідний шар (1), вказати 

проведення сумування тільки виділених об’єктів чи всього поля (2), назву 

поля  

сумування (3), підтвердити свої дії кнопкою ОК (4) , в полі “Параметры” (5) 

відобразяться всі результати 
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Рис.3.8. Діалогове вікно модуля “Базовая статистика” 

3.3. Створення діаграм. 
 

В легенді шарів виділяємо векторний шар і 

правою кнопкою мишки на спадаючому 

діалоговому вікні вибираємо функцію  Свойства, 

рис.3.9. В діалоговому вікні “Свойства слоя”, що 

з’являється вибираємо функцію  Диаграммы  і 

активуємо кнопку Включить диаграммы , 

рис.3.10. 

 

 

 

 

 

 

 Рис.3.9. Виклик діалогового вікна “Диаграммы” 
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 Наведений оператор забезпечує підтримку кругових діаграм, тексту 
і гістограм. Меню  розділене на чотири вкладки: зовнішній вигляд, розмір, 
положення та параметри. 

 В “зовнішньому вигляді” відображена прозорість, колір та товщина 
лінії, точка відліку кутів та характеристики шрифтів. 

 В вкладці “розмір” діаграма орієнтована на фіксуючий розмір і на 
лінійне масштабування згідно значення атрибутів. 

 Розміщення діаграми моду бути встановлене кругом точки, або воно 
визначається вручну задаванням координат Х і У. 

 Вказуємо атрибути значення яких буде включено в діаграму. 

 В кінцевому результаті свій вибір підтверджуємо кнопкою ОК . 

 На карту виносяться діаграми для всіх об’єктів вибраного векторного 
шару, рис. 3.11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.10. Діалогове вікно побудови діаграми 
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Рис.3.11. Карта з круговими діаграмами 

3.3. Використання програмного забезпечення (Open Оffice). 

3.3.1. Аналіз інформації. 
Для аналізу та опрацювання інформації, яка міститься в ат рибутивних 
таблицях можна використовувати інші програмні продукти. Зокрема Open 
ffice – опен офіс, він дає змогу переводити інформацію атрибутивних 
таблиць в електронні таблиці та її опрацьовувати.  

Для запуску Open Оffice на робочому столі натискаємо відповідний ярлик, 
рис.3.12.  

 

 

  

Рис.3.12. Ярлик для запуску Open Оffice 

 

Після чого слід вибрати один із шаблонів, рис.3.13. Оскільки 

опрацьовувати інформацію зручніше в формі електронних таблиць 
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вибираємо шаблон  Электронная таблица , або просто натискаємо кнопку  

Открыть . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.13. Шаблони Open Оffice 

Відкривається діалогове вікно пошуку фала, зауважимо, що атрибутивна 
інформація зберігається в файлах з розширенням – dbf. Знаходимо 
відповідний файл і відкриваємо його. При відкритті слід правильно задати 
кодування , рис. 3.14. Це залежить від типу інформації яка знаходиться в 
атрибутивній таблиці.  Якщо в атрибутивній таблиці міститься як числова 
так і текстова інформація то кодування слід вибрати типу “Кирилица 
(Windows-1251)”.  

 

 

 

 

 

 Рис.3.14. Вибір типу кодування 
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Інформація, що містилася в атрибутивній таблиці переформатовується у 

електронну таблицю, рис.3.15. 

 

Рис.3.15. Електронна таблиця 

3.3.2. Створення діаграм. 
Побудову діаграм виконуємо в Open Оffice використовуючи інструмент 

“Діаграмма”.  Побудову діаграм слід виконувати на окремому листі, при 

чому, вихідні дані для побудови діаграми повинні міститися на цьому ж 

листі, рис.3.16. 
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 Рис.3.16. Побудова діаграми в Open Оffice 

Після побудови діаграми побудовану діаграму слід зберегти в форматі 

рисунка. Це зручно зробити в шаблоні “Рисунок”. Для цього в головному 

меню вибираємо: Файл → Создать → Рисунок , рис.3.17. 

 

 

 

 

 

 

 Рис.3.17. Відкриття шаблону “Рисунок” в Open Оffice 

 

Копіюємо створену діаграму і вставляємо в шаблон “Рисунок”. При 
необхідності можна зробити необхідні правки. Зберігаємо створену 
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діаграму у форматі рисунка: Файл → Експорт → вибираємо шлях та 
формат збереження.  

 

3.3.3. Приєднання електронних таблиць. 
 

QGIS має можливість приєднувати до атрибутивних таблиць електронні 

таблиці, рис.3.18.  

 

 

Рис.3.18. Електронна таблиця 

Для приєднання електронної таблиці до атрибутивних таблиці в 
середовищі QGIS попередньо її слід перевести в формат “CSV 
(разделители – запятые)”. Обов’язковою умовою також є те, щоб в 
атрибутивній таблиці і електронній таблиці була спільна, однакова 
колонка (поле) приєднання, які повинні мати однакові значення. Якщо 
такого поля не має, то його слід створити, рис.3.19. 

Після цього за допомогою провідника або іншим чином перетягують 
електронну таблицю в середовище QGIS, рис.3.20. Викликаємо діалогове 
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вікно властивості шару, до атрибутивної таблиці якого будемо 

приєднувати електронну таблицю. В діалогову вікні вибираємо  “Связи” 

зв’язки та  “Добавить объект”  добавити зв’язаний шар. З’явиться діалогове 
вікно “Добавить связаный слой”, рис.3.21. В полі  “Связаный слой” (1) 
вказуємо шар таблицю якого будемо приєднувати, “Поле для 
объединения” (2) – поле об’єднання цього шару, “Целевое поле” (3) – поле 
об’єднання шару до атрибутивної таблиці якого приєднуємо дані. Свій 

вибір підтверджуємо кнопкою ОК . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.19. Поля для об’єднання в електронній і атрибутивній 

таблицях 

 

 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/join.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionInOverview.png
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Рис.3.20. Електронна таблиця файл БД-1 всередовищі QGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.21. Діалогове вікно приєднання електронної таблиці 

 

 

 

3 

2 

1 
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Крім того в діалоговому вікні “Свойства слоя” натискаємо Применить → 

ОК . До даних атрибутивної таблиця приєднаються нові дані з електронної 

таблиці приєднання, рис.3.22. 

 

 

Рис.3.22. Приєднання даних з електронної до атрибутивної 

таблиці 
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ЗАНЯТТЯ №4: СТВОРЕННЯ ФОРМИ ВИВЕДЕННЯ КАРТИ 

ПРОЕКТУ НА ДРУК. 
 Вихідні дані: ГІС для заповідника “Розточчя”. 

 Завдання: створити форму для виведення карти проекту на друк. 

Завантажуємо раніше створений проект в середовищі QGIS , рис.4.1. 

 

 

 

 Рис.4.1. Завантаження проекту створеного в середовищі QGIS 

 4.1. Виведення форми на друк (створення макету карти). 
 

 Для виведення карти проекту на друк її спочатку зберегти як 

зображення.  
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В головному меню натискаємо кнопку Проект і в спадаючому меню 

вибираємо Сохранить как изображение, рис.4.2, вказуємо шлях і формат 

збереження. 

  

 

 

 

 

 

Рис.4.2. Збереження карти проекту як зображення (рисунок) 

Виведення карти на друк можливе і через  макет карти. Макет карти 
забезпечує широкі можливості для підготовки макета карти і його друку. 
Він дозволяє добавити насту елементи: карту QGIS, умовні позначення, 
масштабну лінійку, зображення, фігури, стрілки і текстові блоки. При 
створенні макету можна проводити редагування: зміна розмірів, 
групування компонентів карти, вирівнювання і зміна положення кожного 
елементу, а також налаштування їх властивостей. Готовий макет можна 
роздрукувати або експортувати в растрове зображення, крім того, макет 
можна зберегти як шаблон для послідуючого використання. Через 
генератор atlas в шаблоні можливо використовувати декілька карт. 

4.2. Макет карт 

4.2.1. Відкриття та інструменти макета карт 
Для відкриття макета карт в головному меню, рис.4.3,  натискаємо 

кнопку  Проект і в спадаючому меню Создать макет . Вікно макета карт 

показано на рис.4.4, а його основні інструменти наведені в табл. 4.1. 
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Рис.4.3. Відкриття макета карт 

 

Рис.4.4. Макет карти 

 

 

1 2 3 

4 



 

82 
 

 Таблиця.4.1. 

 Інструменти макета карти 

Іконка Описи інструментів Іконка описи інструментів 

 

Зберегти проект 
 

Новий Макет 

 

Дублікат Макету 
 

Макет менеджер 

 

Завантажити з 

шаблону 
 

Зберегти як шаблон 

 

Роздрук  або експорт 

в PostScript 
 

Експорт в зображення 

 

Експорт в SVG 
 

Експорт в PDF 

 

Відмінити останні  

зміни 
 

Повернути відмінену 

дію 

 

Додати текст 
 

Добавити легенду 

 

Додати лінійку  
 

Добавити фігуру 

 

Додати стрілку 
 

Добавити таблицю 

 

Згрупувати 
 

Розгрупувати 

  
Блокування вибраних 

елементів 
  

Розблокувати всі 

елементи 

 

Підняти 
 

Опустити 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFileSave.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionNewComposer.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionDuplicateComposer.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionComposerManager.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFileOpen.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFileSaveAs.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFilePrint.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSaveMapAsImage.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSaveAsSVG.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSaveAsPDF.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionUndo.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionRedo.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionLabel.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddLegend.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionScaleBar.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddBasicShape.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddArrow.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionOpenTable.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionGroupItems.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionUngroupItems.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionRaiseItems.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionLowerItems.png
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Іконка Описи інструментів Іконка описи інструментів 

 

На передній план 
 

На задній план 

 

Вирівняти по лівому 

краю 
 

Вірівняти по правому 

краю 

 

Центрувати по 

горизонталі 
 

Центрувати по 

вертикалі 

 

Атлас 
 

Останій об’єкт 

 

Попередній об’єкт 
 

Наступний об’єкт 

 

Перший об’єкт 
 

Друк  атласу 

 

Експорт атласу в 

зображення 
 

Параметри атласу 

 

 Всі інструменти макета карт доступні в меню, а кнопки в панелях 
інструментів, які можна включати і виключати правою кнопкою мишки. 

 В вікні макета карт , рис.4.3 є чотири вкладки:  

– “Макет” (1) дозволяє задати розмір, орієнтацію сторінки, фон, 
кількість сторінок і якість роздруку; 

– “Свойства елемента” (2) забезпечує властивості вибраного 
елемента; 

– “Атлас” (3) дозволяє включити створення атласу (декілька карт) в 
відкритому макету карт і дає доступ до його параметрів; 

– “История каманд” (4) відображає історію всіх змін макета карт. 

В нижній частині макета карт знаходиться стрічка стану в якій 
виводяться координати положення курсора, та номер поточної сторінки  а 
також можна задавати масштаб поточної сторінки. 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionMoveItemsToTop.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionMoveItemsToBottom.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAlignLeft.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAlignRight.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAlignHCenter.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAlignVCenter.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mIconAtlas.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAtlasFirst.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAtlasPrev.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAtlasNext.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAtlasLast.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFilePrint.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSaveMapAsImage.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAtlasSettings.png
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4.2.2. Додавання поточної карти QGIS в макет карти. 

Для додавання карти QGIS необхідно натиснути кнопку  “Добавить 

карти” на панелі інструментів, і натиснувши ліву кнопку мишки протягнути 

курсор намалювавши прямокутник на сторінці макета. Додана карта, 

рис.4.5,  може відображатись в одному з трьох режимів, які можна вибрати 

на вкладці “Свойства елемента”: 

– “Прямоугольник”  відображає порожній прямокутник з текстом 

“Карта”; 

– “Кэш”  відображає карту в поточній роздільності екрану. При 

виконанні масштабування в вікні макета карта не підрисовується, але 

спме зображення маштабується; 

– “Отрисовка”  при масштабуванні в вікні макета карта буде 

перерисовуватись, але з метою економії місця до максимальної 

роздільної здатності. 

Кеш є режимом по замовчуванні для всіх щойно доданих карт. 

Рис.4.5. Додавання поточної карти QGIS на макет 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddMap.png
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Після додавання карти QGIS на макет можна змінити розмір карти, 

натиснувши кнопку   “Выделить/переместить елемент” і перемістивши один із 
маркерів прямокутника. Також цим інструментом можна переміщувати 
карту на сторінці макета. Для переміщення шарів карти в межах 

прямокутника карти необхідно вибрати кнопку  “Переместить содержимое елемента” 
і зафіксувавши його лівою кнопкою мишки. Після того, як елемент 
розміщений в необхідному місці його можна зафіксувати на сторінці 

макета, для цього слід натиснути кнопку  “Заблокировать выделенный елементы” , і 

натиснувши кнопку  “Разблокировать все елементы” відповідно проводиться 
розблокування виділених елементів.  

Використовуючи діалогові вікна властивостей карти можна задавати ті чи 
інші властивості карти: 

– діалог карта – властивості елементу, рис.4.6 (а) передбачає 
масштабування карти, повертати карту за годинниковою стрілкою 
(значення кута задаються в градусах). Якщо зовнішній вигляд карти в 
головному вікні QGIS був змінений в результаті масштабування або 
переміщення або в наслідок зміни властивостей векторних або внаслідок 
зміни властивостей векторних або растрових шарів карту в вікні макета 
можна обновити для цього слід виділити її і натиснути кнопку Обновить ; 

– діалог карта – границі  елементу, рис.4.6 (б) дозволяє вказати границі 
карти необхідно задати максимальне і мінімальне значення Х і Y і 
натиснути кнопку Текущий охват ; 

а)                                                           б) 

Рис.4.6. Властивості карти – діалоги Карта та Границі   

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSelect.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionMoveItemContent.png
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– діалог карта – використовується для атласу  , рис.4.7 (а) 

дозволяє використовувати карту для атласу; 

– діалог карта – сітка, рис.4.7 (б) дозволяє накласти на карту сітку 

і її налаштування; 

 

 

 

 

 

 

                              а)                                                           б) 

 

Рис.4.7. Властивості карти – діалоги Використовується для 
атласу та  

сітки  

– діалог карта – огляд  , рис.4.8 (а) дозволяє переглядати карти, 
якщо їх більше ніж одна; 

– діалог карта – положення і розмір , рис.4.8 (б) дозволяє 
переглядати загальні розміри карти, координати її прив’язки а також їх 

змінювати; 

 

 

 

 

 

 

                             а)                                                           б) 

Рис.4.8. Властивості карти – діалоги Огляд та Положення і розмір  
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– діалог карта – обертання , рис.4.9 (а) дозволяє повертати карту 
за годинниковою стрілкою (значення кута задаються в градусах); 

– діалог карта – рамка , рис.4.9 (б) дозволяє встановити рамку і її 
властивості; 

 

 

 

 

 

 

а)  б) 

Рис.4.9. Властивості карти – діалоги Обертання та Рамка  

– діалог карта – фон , рис.4.10 (а) дозволяє розмістити карту на 
певному фоні і задати його характеристику; 

– діалог карта – відрисовка , рис.4.10 (б) дозволяє встановити 
видимість карти за допомогою повзунка; 

 Певні властивості макета можна задати по замовчуванні через 
головну панель інструментів макета карт: Параметры → Параметры 
макета. 

 

 

 

 

 

 

а)  б) 

Рис.4.10. Властивості карти – діалоги Фон та Відрисовка 
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4.2.3. Додавання інших елементів в макет карти. 
Додавання тексту. Для додавання тексту, рис.4.11, необхідно натиснути 

кнопку  “Добавить текст”    і  лівою  кнопкою  мишки  на  сторінці  макета  
вказати  місце  розміщення тексту. На вкладці “Свойства элемента” 
налаштувати параметри тексту. 

 

Рис.4.11. Додавання тексту на макет карти 

Додавання умовних позначень. Для додавання умовних 

позначень, рис.4.12, необхідно натиснути кнопку  “Добавить легенду”    і  лівою  

кнопкою  мишки  на  сторінці  макета  вказати  місце  розміщення умовних 

позначень. В вкладці “Свойства элемента” налаштувати параметри 

умовних позначень. 

 

 

 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionLabel.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddLegend.png
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Рис.4.12. Додавання умовних позначень на макет карти 

Можна змінювати назви і шрифти заголовку легенди, групи і підгрупи 
шарів та окремі елементи. Доступне їх видалення та  а додавання нових. 
Окремі елементи можна переміщувати “верх” “низ” за допомогою стрілок. 
Може бути показана загальна кількість елементів в кожному шарі за 
допомогою кнопки  “сігма”. 

Додавання зображення.Для додавання зображення, рис.4.13, необхідно 

натиснути кнопку  “Добавить изображение”    і  лівою  кнопкою  мишки  на  
сторінці  макета  вказати  місце  розміщення зображення. На вкладці 
“Свойства елемента” налаштувати параметри зображення. 

 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddImage.png
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Рис.4.13. Додавання зображення на макет карти 

Зображення можна завантажити вибравши в кладці  “Свойства елемента”, 
рис.4.13 (1) шлях місця знаходження зображення. Також можна 
завантажити вибравши зображення з існуючого каталогу, рис.4.13 (2). 

 Активація  “Синхронизировать с картой” , синхронізує обертання 
зображення, що додали  разом зі зміною положення зображення карти в 
QGIS. 

Додавання масштабної лінійки. Для додавання масштабної лінійки, 

рис.4.14, необхідно натиснути кнопку   “Добавить маштабную линейку”    і  лівою  
кнопкою  мишки  на  сторінці  макета  вказати  місце  розташування 
масштабної лінійки. На вкладці “Свойства елемента” налаштувати 
параметри масштабної лінійки. 

В діалозі масштабна лінійка – властивості елементу, насамперед 
вибирається карта до якої прикріплюється масштабна лінійка, задається 
стиль шкали ( одинарна чи подвійна рамка, штрихи вгору чи вниз, 
числовий масштаб). 

В діалозі масштабна лінійка – одиниці  вибирають одиниці виміру. 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/checkbox.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionScaleBar.png
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В діалозі масштабна лінійка – сегменти задають кількість сегментів 
лінійки в правій і лівій частинах та їх висоту. 

В діалозі масштабна лінійка – зовнішній вигляд задають висоту, 
товщину ліній, поля, відступ відміток, налаштування величини шрифтів. 

Крім того використовуючи інші діалоги налаштовують колір і товщину 
рамки елементу, задають колір фону і ступінь прозорості, налаштовують 
положення прив’язки масштабної лінійки. 

Рис.4.14. Додавання масштабної лінійки на макет карти 

Додавання таблиці атрибутів. Для додавання масштабної лінійки, 

рис.4.15, необхідно натиснути кнопку   “Добавить таблицу атрибутов”    і  лівою  

кнопкою  мишки  на  сторінці  макета  вказати  місце  розміщення 

масштабної лінійки.  

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionOpenTable.png
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Рис.4.15. Додавання таблиці атрибутів на макет карти 

На вкладці “Свойства элемента” налаштувати параметри таблиці 

атрибутів. 

Додавання HTML-документу. Для додавання HTML-документу, рис.4.16, 

необхідно натиснути кнопку   “Добавить HTML-документ”    і  лівою  кнопкою  

мишки  на  сторінці  макета  вказати  місце  розміщення масштабної 

лінійки. На вкладці “Свойства элемента”  налаштувати параметри HTML-

документу з вказанням адреси розміщення HTML-документу. 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddHtml.png
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Рис.4.16. Додавання HTML-документу на макет карти 

 Додавання стрілки і фігур. Для додавання стрілки необхідно 

натиснути кнопку   “Добавить стрелку”, для  давання фігури (прямокутника, 

трикутника, еліпса) необхідно натиснути кнопку   “Добавить фигуру”   і  лівою  

кнопкою  мишки  на  сторінці  макета  вказати  місце  розміщення 

необхідних об’єктів. На вкладці “Свойства елемента”  налаштувати 

параметри відповідних об’єктів . 

4.2.4 Сортування і вирівнювання елементів. 

Функція сортування елементів знаходиться в середині  “Поднять выделенные 

элементи” в спадаючому меню. Необхідно вибрати елемент компанування і 
необхідну дію для розміщення виділених компонентів відносно інших, 
рис.4.17. 

Існує також декілька функціональних можливостей вирівнювання в межах 

інструменту  “Выравнивание выбранных элементов”. Перед використанням функції 
вирівнювання необхідно вибрати декілька елементів, а потім натиснути 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddArrow.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddBasicShape.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionRaiseItems.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAlignLeft.png
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відповідний значок вирівнювання. Всі вибрані елементи будуть вирівнені 
в межах загальної обмеженої рамки, рис.4.17. 

 

 

   Рис.4.17. Допоміжні лінії вирівнювання 

4.2.5 Створення виводу зображення макету. 
 Print Composer дозволяє створити декілька вихідних форматів, і дає 
можливість визначити роздільність (якість друку) і розмір формату. 

 Інструмент  “Печать” дозволяє роздрукувати зображення макету на 
підключений принтер або PostScript-файл, в залежності від налаштування 
принтера. 

Інструмент  “Экспорт в изображение” дозволяє експортувати зображення 
макету в декілька форматів, таких як PNG, BPM, TIF, JPG,.... 

Інструмент  “Экспорт в PDF” дозволяє експортувати зображення макету 
в PDF формат. 

Інструмент  “Экспорт в SVG” дозволяє експортувати зображення макету 
як SVG (Scalable Vector Graphic). 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFilePrint.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSaveMapAsImage.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSaveMapAsImage.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSaveMapAsImage.png
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4.2.6 Керування макетом. 

Інструмент  “Сохранить проект” дозволяє зберегти поточні зміни макету. 

За допомогою кнопок  “Сохранить как шаблон” і “Загрузить шаблона” можна 
зберегти поточне зображення макету як .qpt шаблон і завантажити його в 
іншому сеансі макету.  

Інструмент  “Управление макетами” дозволяє  дадати новий  макет 
шаблон створюючи нову композицію на базі раніше збереженого шаблону 
або керувати вже створеними макетами та шаблонами. 

Інструмент  “Создать макет” і  “Дублировать макет” дозволяє відкрити 
новий макет або дублювати вже раніше створений. 

 4.3. Кінцеве оформлення роботи. 
Підбираємо оптимальний  розмір і масштаб карти, насичення карти 

окремими елементами та їх розміщення і параметри. Форма виводу на 

друк показана на рис.4.18. 

 

Рис.4.18. Виведення плану лісонасаджень на друк 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFileSave.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFileSaveAs.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFileOpen.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionComposerManager.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionNewComposer.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionDuplicateComposer.png
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Заняття №5: Геометрична прив’язка 

(геокодування) сканованих растрових зображень. 
 Вихідні дані: Скановане зображення топографічної карта М-34-108 

(Околиці м. Стрия Львівської області), геометрично прив’язаний 

супутниковий знімок на територію зображення та геометрично 

скорегована топографічна карта. 

 Завдання: Геометрично скорегувати (геокодувати) скановане 

растрове зображення. 

5.1. Геокодування засканованого растрового зображення. 
Для геокодування (присвоєння координат) растровим зображенням 

використовують топографічні карти з відомими координатами або 

геометрично прив’язані супутникові знімки. 

5.1.1. Геокодування засканованого растрового зображення 

на основі супутникового знімка. 
Завантажуємо в середовище QGIS геометрично скорегований 

(геокодований ) супутниковий знімок, як растровий шар, рис.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1. Геометрично скорегований супутниковий знімок  
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При неодхідності для кращого відображення знімка, слід 

відкорегувати його параметри: викликаємо діалогове вікно “Властивості 

шару”, рис.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.2. Корегування властивостей супунтикового знімка  

Суть геокодування полягає у трансформанії характерних (орієнтирних) 

точок (повороти і перехрестя шосейних доріг і залізничних колій, точки 

геометрично правильних об’єктів і т.д.) засканованого зображення на 

геометрично скорегований супутниковий знімок. 

Геокодування проводять за допомогою інструменту “Привязка растров”. 

На  

головній панелі інструментів, рис.5.3, натискаємо  Растр  і в спадаючому 

вікні вибираємо Привязка растров .  
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Рис.5.3. Завантаження діалого прив’язки растрів  

Основні інструменті прив’язки растрів наведені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. 

Оснвні інструменти прив’язки растрів 

Іконка Опис інструментів Іконка Опис інструментів 

 
Відкрити растр 

 
Додати точки 

 
Розпочати прив’язку 

 
Видалити точки 

 
Створити алгоритм GDAL 

 
Перемістити точки 

 
Завантажити контр.точки 

 
Зв’язати модуль прив. з QGIS 

 
Зберегти контр.точки 

 
Зв’язати QGIS з модулнм прив. 

 
Параметри трансформації 

 
Повне розширення гістогами 

 
Прокрутка растру 

 
Локальне розширення гістограми 

В діалогове вікно прив’язки растрів завантажуємо заскановане 

зображення, яке необхідно геокодувати. Вибираємо орієнтирні точки на 

зображенні натискаючи кнопку  “Добавить точку”. З’явиться діалогове вікно з 

повідомленням вести координати вибраної точки, рис.5.4. Оскільки в 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionGDALScript.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFullHistogramStretch.png
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даному випадку геокодування проводится за допомогою геометрично 

скорегованого супунтикового знімка натискаємо кнопку С карти . 

 

  

 

 

 

 

Рис.5.4. Завантаження координат вибраної орієнтирної точки  

 

 Програма повертається в середовище  QGIS до зобрання 

супутникового знімка, на якому відшукуємо місцеположення вибраної 

орієнтирної точки і натискаємо кнопку ОК , рис.5.4. В результаті цих дій 

фіксуються орієнтирні вибрані точки, рис.5.5, як на за сканованому 

зображенні , так і на зображенні супутникового знімка (1) зі значеннями їх 

координат (2). Для більш точного геокодування необхідно вибрати не 

менше трьох таких точок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.5.5. Орієнтирні точки геокодування та значення їх координат  

Натискаємо кнопку  “Параметры трансформации” і задаємо параметри 

трансформації, рис.5.6. Вказуємо тип (1), метод трансформації (2) та 

1 

2 
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стиснення трансформації (3), вказуємо шлях та назву трансформованого 

зображення (4) та систему координат (5). Якщо трансформоване 

зображення слід додати в середовище QGIS, підтверджуємо це галочкою 

(6). Підтверджуємо вибір всіх параметрів натисканням кнопки ОК (7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.6. Параметри трансформації 

Після вибору параметрів трансформації натискаємо кнопку  “Начать 

трансформацию”. Трансформоване зображення (шар) з’явиться в на карті. Для 

його візуалізації необхідно вказати ту ж систему координат, що і 

супутниковий знімок, рис.5.7. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Рис.5.7. Візуалізація трансформованого зображення 

Для перевірки правильності трансформації і її корегування можна через 
властивості шару збільшити його прозорість, рис.5.8. Таким чином 
перевірити точність накладання трансформованого зображення на 
супутниковий знімок і в разі необхідності вибрати додаткові точки для 
корегування, таким чином покращити точність накладання. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.5.8. Перевірка збігу трансформованого зображення 
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Для правильного задання UTM-зони в системі WGS–84 на рис.5.9 

наводиться розподіл території України на зони. 

 

Рис.5.9. Поділ території України на зони в системі координат 

WGS–84 

5.1.2. Геокодування засканованого растрового зображення 

на основі геометрично скорегованої топографічної карти. 
 Геокодування за сканованого зображення на основі геометрично 

скорегованої топографічної карти проводиться аналогічно за тим самим 

алгоритмом що і за супутниковим знімком, тільки замість супутникового 

знімка використовується геометрично скорегована карта. 

 

5.1.3. Геокодування засканованої топографічної карти. 
При відсутності геометрично скорегованих зображень топографічну карту 
можна геокодувати за координатами знятих з самої топографічної карти. 
Алгоритм трансформації не  відрізняється від трасформації за допомогою 
геометрично скорегованих зображень з тією лише відмінністю, що 
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координати орієнтирних точок безпосередньо знімаємо з самої карти і при 
відкритті діалогового вікна з повідомленням вести координати вибраної 
точки ці координати вводимо безпосередньо в діалогове вікно, рис.5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.10. Безпосереднє введення координат контрольних точок 

 

Подальші дії аналогічні як і для корегування за геокодованим 

зображенням. 
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Заняття №6: Створення і редагування векторних 

даних. 
 Вихідні дані: Програмне забезпечення середовища QGIS.  

 Завдання: Створити інформаційні шари різного типу та об’єкти 

різної геометрії, навчитися проводити їх редагування. 

 В середовище QGIS створюємо новий проект, рис.6.1. 

 

 

 

 Рис.6.1. Створення нового проекту в середовищі QGIS 

6.1 Створення і редагування векторних даних. 

6.1.1 Основні інструменти оцифровки. 
Основні інструменти оцифровки наведені в табл.6.1. 
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Таблиця 6.1. 

Основні інструменти оцифровки 

Іконка Опис інсрументів Іконка Опис  інструментів 

 

Поточні виправлення 
 

Режим редагування 

 

Добавити об’єкт: cтворити 
точку  

Добавити об’єкт: cтворити 
лінію 

 

Добавити об’єкт: cтворити 
полігон  

Переместить объект 

 

Редагування вузлів 
 

Видалити виділене 

 

Виразити об’єкти 
 

Копіювати об’єкти 

 

Вставити об’єкти 
 

Зберегти виправлене 

 

Обернути об’єкт 
 

Спростити об’єкт 

 

Додати кільце 
 

Додати частину 

 

Заповнити кільце 
 

Видалити кільце 

 

Видалити частину 
 

Скоректувати об’єкти 

 

Паралельна крива 
 

Розбити частини 

 

Розбити об’єкти 
 

Об’єднати вид. об’єкти 

 

Об’єднати атрибути .виділених  
об’єктів 

 

Повернути значки 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAllEdits.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionToggleEditing.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionCapturePoint.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionCaptureLine.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionCapturePolygon.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionMoveFeature.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionNodeTool.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionDeleteSelected.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionEditCut.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionEditCopy.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionEditPaste.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSaveEdits.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionRotateFeature.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSimplify.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddRing.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionAddPart.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionFillRing.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionDeleteRing.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionDeletePart.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionReshape.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionOffsetCurve.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSplitParts.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSplitFeatures.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionMergeFeatures.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionMergeFeatureAttributes.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionRotatePointSymbols.png
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Іконка Опис інсрументів Іконка Опис  інструментів 

 

Відмінити 
 

Повернути 

6.1.2. Створення нових об’єктів. 
 

В залежності від типу об’єктів, що необхідно створити в QGIS створюють 
відповідні типи shape-файлів за геометрією. Спочатку створюють пусті 
shape-файли. Для створення нових об’єктів слід перейти в режим 

редагування, для цього натискаємо кнопку ”Режим редактирования” на панелі 
інструментів. Після переходу в режим редагування можна додавати дані. 
Створення запису в  shape-файлі умовно поділяється на два кроки: 

1) створення геометрії; 
2) введення атрибутів. 
Процес створення геометрії має свої особливості, залежно від того 

яка геометрія об’єкту, що створюється: точковий об’єкт, лінійний чи 
полігон. 

Для створення точкового об’єкту слід при необхідності 
перемістити карту, вибрати оптимальний масштаб таким чином, щоб було 
добре видно місце розміщення об’єкту. В подальшому активують 

інструмент  ”Добавить об’єкт” і поміщають курсор в необхідне місце на карті і 
натискають ліву кнопку мишки. З’являється діалогове вікно додавання 
атрибутивних даних тільки, що створеного точкового об’єкту. Якщо не 
відомо, що вводити, то поле можна залишити не заповненим, рис.6.2 (1).  

 Створення полілінії подібне до створення точки. Активізують 

інструмент  ”Добавить об’єкт” і починають від рисовку натискаючи на ліву 
кнопку мишки. Після першого натискування видно, що відрізок тягнеться 
як нитка і слідує за курсором мишки. Кожний раз при натисканні лівої 
кнопки мишки створюється новий вузол. Для завершення редагування 
об’єкту (створення) необхідно натиснути правою кнопкою мишки в будь-
якому місці карти, рис.6.2 (2). 

 Створення полігону  подібне до створення полілінії, для цього 

використовують інструмент  ”Добавить об’єкт”, рис.6.2 (3). В процесі 
створення полігону в середовищі QGIS завжди отримують замкнути 
полілінію. 
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 Рис.6.2. Створення нових об’єктів 

6.1.3. Редагування існуючого шару. 
 

Всі сеанси редагування починають з включення кнопки режиму 

редагування ”Режим редактирования”. Під час редагування періодично 

необхідно натискати кнопку  ”Сохранить правки”, що дозволить не тільки 

зберегти останні зміни, але й пересвідчитись, що всі зміни можуть бути 

прийняті. 

Редагування вершин. Для редагування вершин слід включити 

інструмент  “Редактирование узлов” і виділяємо об’єкт простим натисненням 

лівої кнопки мишки на нього. На місці кожної вершини об’єкту з’являться 

червоні рамки, рис.6.3. 

Вибір вершин. Вибрати будь-яку вершину можна простим натисканням 

на неї лівою кнопкою мишки. Коли вершина вибрана вона змінює колір 

на синій. Щоб добавити додаткові вершини до поточного вибору 

необхідно натиснути кнопку  CTRL  і утримувати її, рис.6.3. 

Додавання вершин. Для додавання вершин необхідно двічі натиснути 

лівою кнопкою мишки  біля вершини і з’явиться новий вузол біля курсору, 

при необхідності його слід перемістити в потрібне положення, рис.6.4. 

1 

2 

3 
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Видалення вершин. Для видалення вершин необхідно після її  

виділення натиснути кнопку DEL “видалити”. 

Переміщення вершин. Необхідно виділити всі вершини, які необхідно 

перемістити, всі вершини будуть переміщені в напрямку курсору при 

натисненні лівою кнопкою мишки, рис.6.5.  

 

 

 

 

                                         2)    

Рис.6.3. Редагування вершин: 1 – вибір об’єкту для редагування  

              вершин; 2 – вибір вершин для редагування 

 

 

 

 

                                2)    

Рис.6.4. Додавання вершин: 1 – до додавання; 2 – після додавання 

 

 

 

  

 

 1)                2)    

Рис.6.5. Переміщення вершин: 1 – до переміщення; 2 – після  

переміщення 
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Видалення та вирізання окремих об’єктів. Для повного видалення 

об’єкту його попередньо необхідно виділити і  використати інструмент       

 “Удалить выдиленное” або  “Вырезать объекты”. 

Копіювання та вставлення окремих об’єктів. Копіювати об’єкт 

одного шару та вставити його в інший шар слід проводити в такій 

послідовності: 

Завантажити шар з якого будуть копіювати (вихідний шар); 

Завантажити шар в який будуть копіювати (цільовий шар); 

Розпочати редагування вихідного шару; 

Активувати вихідний шар натисненням на нього лівою кнопкою мишки в 

легенді шарів; 

Використовуємо інструмент  “Выбрать объекты”, виділяємо об’єкти в 

вихідному шарі; 

Натискаємо кнопку  “Копировать объекты”; 

Робимо активним цільовий шар натисненням на нього в легенді шарів 

лівою кнопкою мишки; 

Натискуємо кнопку  “Вставить объекты”; 

Завершуємо редагування і зберігаємо зміни. 

Проведені вище дії дозволяють приєднати об’єкти вихідного шару до 

об’єктів цільового шару з приєднанням всіх атрибутивних даних. 

Приєднання атрибутивних даних відбувається навіть при умові різного 

дизайну поля і типів даних вихідного і цільового шарів. 

Переміщення об’єктів. Для переміщення окремих об’єктів 

використовують інструмент  “Переместить объект ”. Попередньо об’єкт який 

необхідно перемістити слід виділити. 

6.1.4. Додаткові функції оцифрування. 

Відмінити і повернути. Інструменти  “Отменить” і  “Вернуть”. Дозволяють 

відмінити і повернути векторні операції редагування. 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionDeleteSelected.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionEditCut.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSelect.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionEditCopy.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionEditPaste.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionMoveFeature.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionUndo.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionRedo.png


 

110 
 

Обертання об’єкта. Для зміни положення, обернення одного або 

декілька вибраних об’єктів використовують інструмент  “Повернуть объект”. 

З’являється центр прив’язки. Об’єкт буде обертатися навколо точки 

цього центру. Якщо вибрано декілька об’єктів, то обертання буде 

проходити навколо спільного центру. Натискають ліву кнопку мишки і 

переміщують курсор в потрібному напрямку, щоб обернути випрані 

об’єкти, рис.6.6 (1). Якщо є необхідність змінити цент прив’язки то 

натискають і утримують кнопку CTRL ,  курсор переміщають (без 

натиснення кнопки мишки) в необхідне місце прив’язки, відпускають 

кнопку CTRL . Бажана точка прив’язки буде досягнута. Переміщуючи 

курсор при натисненні лівої кнопки мишки обертаємо виділений об’єкт в 

потрібному напрямку, рис.6.6 (2). 

  

 

 

 

 

 

   1)                                           2)    

Рис.6.6. Обертання об’єкта: 1 – навколо центру обертання;  

                                                        2 – при зміні центру обертання 

Спростити об’єкт. Для спрощення геометрії (зменшення кількості 

вершин) об’єкту використовують інструмент  “Упростить объект” . При 

включенні цього інструменту вибираємо об’єкт спрощення натисканням 

на ньому лівою кнопкою мишки. Конфігурація спрощеного об’єкту буде 

виділена червоною лінією, крім того з’явиться діалогове вікно спрощення 

з повзунком для зміни параметрів спрощення. Свій вибір підтверджуємо 

натисканням кнопки ОК , рис.6.7. 
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1)                                                                           2)    

Рис.6.7. Спрощення об’єкта: 1 – геометрія до спрощення; 2 – 

геометрія після спрощення 

Додати кільце. Створити кільце в середині існуючого полігону можна за 

допомогою інструменту  “Добавить кольцо” , рис.6.8. 

 

 

 

 

 

 

                                         1)                                      2)    

Рис.6.8. Додавання кільця: 1 – геометрія до довання;  

                                                      2 – геометрія після додавання 

Заповнити кільце. Для додавання нового нового об’єкту в середині 

існуючого полігону використовують інструмент  “Заполнить кольцо” , рис.6.9. 
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Дадати частину. Додати частину об’єкту до вже існуючого можна за 

допомогою інструменту  “Добавить часть” , рис.6.10. 

 

 

 

 

 

      1)                                      2)    

Рис.6.9. Заповнити кільця: 1 – геометрія до заповнення;  

                                                      2 – геометрія після заповнення 

 

 

 

 

 

      1)                                         2)    

Рис.6.10. Додавання частини: 1 – геометрія до додавання;  

                                                             2 – геометрія після додавання 

Видалити кільце. Для видалення кільця  створеного інструментом 

“Добавить кольцо” використовують інструмент видалити кільце  “Удалить 

кольцо” , рис.6.11. 

 

 

 

                          1)                                         2)    

Рис.6.11. Видалити 

кільце: 1 – геометрія до видалення; 2 – геометрія після видалення 
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Видалити частину. Для частини об’єкту  створеного інструментом 

“Добавить часть” використовують інструмент видалити частину   “Удалить 

часть” , рис.6.12. 

 

 

 

 

               

                                    1)                                         

2)    

Рис.6.12. Видалення частини: 1 – геометрія до видалення;  

                                                               2 – геометрія після видалення 

Зміна форми об’єкту. Форму лінійних і полігонних об’єктів можна 

змінювати за допомогою інструменту  “Корректировать объекты” . 

 

           а) 

 

 

          б) 

 

                                        2)    

Рис.6.13. Зміна форми об’єкту: 

а – додавання до контуру;   

                                                    б – віднімання  від контуру;  

                                                    1 – геометрія до зміни;                                                                

                                                    2 – геометрія після зміни 
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 Ставимо точку в середині контуру полігону, поряд з місцем, де 

необхідно додати вершину. Потім проводимо контур, добавляємо таким 

чином нові вершини. Для завершення редагування форми полігону 

курсор поміщаємо в середині контуру полігону і натискаємо праву кнопку 

мишки, рис.6.13 (а). 

 Аналогічним чином можна вирізати частину полігону. В даному 

випадку розпочинати і завершувати побудову необхідно за межами 

контуру полігону, рис.6.13 (г). 

 Паралельна крива. Інструмент  “Паралельная кривая”. Інструмент 

створює паралельний зсув ліній шарів. Курсором переміщуємо об’єкт на 

необхідну відстань. Зміщення відображається на панелі завдань. 

Зміщення можна проводити як вверх так і вниз з переміщенням вправо і 

вліво, рис.6.14. Зміни зміщення необхідно зафіксувати інструментом 

“Сохранить правки”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.14. Паралельний зсув ліній 

  

 

Розбити об’єкт.  Для того, щоб розбити (розрізати) об’єкт 

використовують інструмент  “Разбить объекты”. Для цього необхідно через 

нього прокреслити лінію, рис.6.15. 
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                                 1)                                         

2)    

Рис.6.15. Розріз об’єкту: 1 – геометрія до розрізу;  

                                                       2 – геометрія після розрізу 

  

Розбити на частини.  Для того, щоб розбити на частини (розрізати) 

об’єкт використовують інструмент  “Разбить части”. Для цього необхідно 

прокреслити лінію через частину, яку необхідно розбити, рис.6.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       1)                                         2)    

Рис.6.16. Розріз на частини: 1 – геометрія до розрізу;  

                                                             2 – геометрія після розрізу 

Об’єднати вибрані об’єкти.  Для об’єднання вибраних об’єктів 

використовують інструмент  “Объединить выбранные объекты”. Інструмент 

дозволяє об’єднати об’єкти, які мають спільні межі і ті ж атрибути, 

рис.6.17. 
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                                       1)                                         

2)    

Рис.6.17. Об’єднання вибраних об’єктів:  

                 1 – геометрія до об’єднання;  

                             2 – геометрія після об’єднання 

Об’єднати атрибути вибраних об’єктів.  Для об’єднання атрибутів 

вибраних об’єктів використовують інструмент   “Объединить атрибути выбранных 

объектов”. Інструмент дозволяє об’єднати атрибути об’єктів без злиття меж. 

При використання даного інструменту QGIS запитує, які будуть 

застосовані атрибути до всіх виділених об’єктів. В результаті  всі виділені 

об’єкти будуть мати один той самий атрибут запису. 

Повернути значки. Інструмент  “Повернуть значки” змінити напрям точкових 

символів на карті. Для початку в атрибутивній таблиці необхідно 

визначити поле (стовпчик) обертання символа: викликаємо меню 

“Свойства слоя” →  “Стиль” → “Дополнительно” → “Поле вращение 

знака”. Також необхідно в мені властивості поля зайти в “SVG-marker” і 

вибрати “Предопределенные свойства”  і активувати   “Угол”. Без цих 

налаштувань інструмент не активний. 

Щоб змінити місце положення точкового символу, вибираємо на карті 

відповідний символ і повертаємо його ліву кнопку мишки. При 

відпускання лівої кнопки мишки символ набуде нового положення, 

одночасно змінеться  значення у відповідному полі атрибутивної таблиці, 

рис.6.18. 

 

 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionMergeFeatureAttributes.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionRotatePointSymbols.png
http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/checkbox.png


 

117 
 

 

Рис.6.18. Поворот точкового символу 

AutoTrace. Для використання  “ AutoTrace ” спочатку необхідно встановити 

відповідні налаштування. В головній панелі інструментів, рис.6.19 (1)  

вибираємо Установки  → Параметры прилипания . В діалоговому вікні  

вказуємо відповідні шари і встановлюємо параметри прилипання 

(рекомендовані 10-20 пікселів), рис.6.19 (2). 

 

 

 

 

 

 

 Рис.6.19. Налаштування параметрів AutoTrace 

Шар, який хочемо оцифрувати необхідно перевести в режим 

редагування,  вибираємо значок інструменту  “ AutoTrace ” і прив’язуються 

1 

2 
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до вершини існуючого об’єкту, з цієї вершини прив’язуються до наступної 

і т.д., рис.6.20. Таким чином межа для існуючого і новоствореного 

об’єктів буде спільною. 

 

 

 

 

 

                              1)                                         2)    

Рис.6.20. Використання інструменту AutoTrace:  

                 1 – прив’язка до вершин;  

                             2 – геометрія опісля використання AutoTrace 

При використанні інструменту Auto Trace одночасно з утриманням 

клавіші SHIFT, під час прив’язки до вершин прослідковується кроткий 

шлях, рис.6.21, а при утриманні CTRL+SHIFT прослідковується довший 

шлях, рис.6.22,  фіксування проміжних вершин. 

 

 

 

 

 

 

                         1)                                         2)    

Рис.6.21. Використання інструменту AutoTrace одночасно з клавішою 

SHIFT:               1 – прив’язка до вершин;  

                             2 – геометрія опісля використання AutoTrace 
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                          1)                                 2)    

Рис.6.22. Використання інструменту AutoTrace одночасно з клавішою 

SHIFT+SHIFT: 1 – прив’язка до вершин;  

                            2 – геометрія опісля використання AutoTrace 
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Зняття № 7: Практична побудова «планчика» для 

лісосіки 
. Вихідні дані: програмне забезпечення середовища QGIS. ГПС-
приймач Журнал бусольного знімання лісосіки. 

 Завдання: ознайомлення з можливостями GPS-знімань при зніманні 
контурів лісосіки.  Застосування ГІС при бусольному зніманні контурів 
лісосіки. Ознайомитись з інтерфейсом середовища QGIS. 

Робота проводиться за наступним планом 

1. Практична зйомка за допомогою GPS контурів «лісосіки». 
2. Створення точкового шару контурів лісосіки на основі координат, 

знятих за допомогою GPS. 
3. Оконтурення лісосіки, обчислення площі, створення планчика. 

7.1. Побудова контурів на основі координат 

Контури лісосіки знімаються на основі точок вершин лісосік.  Координати 
точок знімають за допомогою ГПС-приймачів.  Такі координати записують 
в таблицю і зберігають в форматі CSV (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 
Координати точок – вершин контурів лісосіки 

N X Y Z 

1 677648 5404090 796 

2 677671 5404087 788 

3 677697 5404088 786 

4 677731 5404146 773 

5 677744 5404110 768 

6 677733 5404080 773 

7 677745 5404066 773 

8 677758 5404054 777 

9 677829 5404016 789 

10 677878 5404044 787 

11 677881 5404120 764 

12 677869 5404179 744 

13 677758 5404244 776 

14 677727 5404211 772 

15 677644 5404131 792 

16 677648 5404090 796 
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Така таблиця може бути використана в середовищі QGIS для створення 
векторного точкового шару. Для цього необхідно в меню «Шари»-«Додати 
шар» вибрати «Додати шар CSV». Відповідно отримаємо діалогове вікно 
(рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1 Вибір файла і параметрів для зчитування координат 

лісосіки 
 

Для зчитування шару із файлу з роздільником-комою необхідно вибрати 
його із списку файлів (1). Вибрати опцію «Інші роздільники»(2), потім 
«Крапка з комою»(3), далі вказати поля із координатами Х і У(4, 5). В 
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результаті отримаємо приклад таблиці (внизу). Якщо побудова таблиці 
коректна, тоді вибираємо ОК.  

Зауваження: якщо координати визначені не в прямокутній системі, а в 
географічній, необхідно ввести значення градусів, мінут і секунд через 
пробіл, а в діалоговому вікні(рис. 7.1) поставити галочку навпроти 
«широта/довгота). 

Перед побудовою точкового векторного шару необхідно вибрати систему 
координат (рис. 7.2) 

 
Рис. 7.2 Вибір системи координат 
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Система координат  при зніманні ГПС-приймачем є глобальною. В 
наведеному прикладі WGS 84/UTM zone34N. Отриманий точковий шар 
візуалізується на супутниковому знімку Sentinel-2 (Рис. 7.3). 

В наведеному випадку точковий шар не є шейп-файлом. Для подальшого 
опрацювання необхідно зберегти такий файл в форматі *.shp. 

 
 
Рис. 7.3. Точковий шар кутів лісосіки на супутниковому знімку 

Sentinel-2. 
 

Модуль «Points2One» дозволяє «замкнути» контури лісосіки в єдиний 
полігон. Встановлюється модуль в меню «вектор». При використанні 
модуля (Рис. 7.4) необхідно вказати початковий шар точок, котрий 
необхідно об’єднати в замкнутий контур(1), вибрати опцію «Create 
polygons»(2), вказати результуючий векторний файл (3), та поставити 
галочку для того щоб додати шар в проект (4). 
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Рис. 7.4. Використання модуля Points2One для створення замкнутого 

контуру лісосіки 
Створений замкнутий контур дає можливість обчислити площу лісосіки 
(Рис.7.5) 

 
Рис. 7.5. Замкнутий контур лісосіки 
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Площа обчислюється за схемою, наведеною в розділі 2.5. 
Відповідно через опцію написи можна вивести значення площі лісосіки на 
планчик (рис. 7.6). 

 
Рис. 7.6. Контури лісосіки із виведеним значенням площі 

Отримані контури лісосіки виставляють на готову форму планчика.  
 

7.2. Побудова контурів лісосіки на основі даних бусольної зйомки 
Для побудови планчика лісосіки за матеріалами бусольної зйомки 
необхідно використати додатковий модуль «Azimuth and Distance Plugin». 
Такий модуль дає змогу побудувати лінію за виміряними довжинами та 
азимутами ліній (табл. 7.2) 
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Таблиця 7.2 
Виміряні азимути і довжини ліній 

№ 
лінії 

Магнітні 
азимути 

Довжина 
лінії (м) 

1-2 272°00′ 118,33 

2-3 349°30′ 198,2 

3-4 59°45′ 163,1 

4-5 118°15′ 163,88 

5-6 182°00′ 106,71 

6-7 232°45′ 158,47 

Такі дані за допомогою клавіатури вводять в таблицю модуля 
«Azimuth and Distance Plugin» (Рис. 7.7). 

 
Рис.7.7. Таблиця вводу даних модуля «Azimuth and Distance Plugin» 

 
В наведеній таблиці необхідно: 
1) вибрати шар для створених контурів (тимчасовий); 
2) вибрати початкову точку побудови планчика (з карти); 
3) ввести значення азимута в градусах мінутах і секундах (через 

пробіли); 
4) довжину ліній; 
5) та натиснути кнопку «Додати знизу». 
Паралельно на карті відбувається побудова лінійного контура. При 

введені останнього проміру створюємо лінійний шар, натиснувши кнопку 

 отримуємо шар tmp_plot. Коли контур збудований він є лінійним 
і його необхідно замкнути і створити полігональний контур для обчислення 
площі. Для цього В меню «Вектор» вибираємо «Обработка геометри»-
«Линии в полігон». При цьому необхідно вибрати спочатку лінійний 
тимчасовий шар а потім шлях та назву полігонального файла. Утвориться 
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замкнутий контур для якого обчислюють площу та формують макет 
планчика. 

 
Результат: побудований планчик за двома способами знімання: 

бусольним та GPS.  
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Заняття №8: Побудова електронної карти лісових насаджень на 

основі паперового планшету. 

 Вихідні дані: Скановане зображення планшету лісонасаджень 

(заповідник “Розточчя” ), геометрично прив’язаний супутниковий знімок на 

територію зображення або геометрично скоректована топографічна 

карта. 

 Завдання: Створити інформаційні шари кварталів та виділів на 

основі геометрично скоректованого супутникового знімка або 

(геокодованої) топографічної карти. Створити атрибутивні таблиці до них 

та наповнити їх лісівничою інформацією. Створити тематичні карти 

(розподілу насаджень за типами лісу, бонітетами, повнотами, запасами). 

8.1. Завантажуємо геометрично скоректоване растрове зображення. 

 В середовище QGIS завантажуємо попередньо геометрично 

скоректоване (геокодоване) растрове зображення (планшет 

лісонасаджень заповідника “Розточчя”) , рис.8.1. 

 

 Рис.8.1. Геометрично скоректоване растрове зображення 
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8.2. Оцифровка кварталів. 

Для оцифровки кварталів створюємо shape-файли полігонального типу 
геометрії. 

Відображення на карті найменших складових лісових насаджень – виділів  
необхідно виділити спочатку крупніші складові частини (урочища, 
квартали), а потім спеціальними інструментами поділити на менші 
структурні одиниці. 

Відмежовуємо загальні контури кварталів, рис. 8.2, а потім ділимо їх за 

допомогою інструменту  “Разбить объекты”. Розрізаємо полігон спочатку на 
окремі квартали потім більш дрібніші складові – виділи. Якщо необхідно 
приєднати квартал до вже існуючих то користуються інструментом 
(автозавершение полігона). 

Для кращого сприйняття відображених полігонів можна поміняти колір 

полігону та ліній, що його обмежують за допомогою редактора властивості 

шару, рис.8.3 

 

 

 Рис.8.2. Відмежування загальних контурів оцифрування 

http://docs.qgis.org/2.2/ru/_images/mActionSplitFeatures.png
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Наступним кроком є присвоєння атрибутів об’єктам цифрового 

інформаційного шару (у цьому випадку номерів кварталам). Викликаємо 

атрибутивну таблицю, додаємо окреме поле і вписуємо номер кварталу. 

При присвоєнні оцифрованим кварталам номерів, в подальшому їх поділі 

на менші структурні одиниці (виділи) номер кварталу кожного виділу 

проставляється автоматично. В іншому випадку це доведеться робити в 

ручному режимі і займає значно більших затрат часу. 

 

Рис.8.3. Поділ на окремі квартали та оцифровка виділів 

8.3. Присвоєння виділам атрибутів (номери, площа, тип 

лісу, повнота, порода і т.д.) 
Для присвоєння окремим виділам певних атрибутів створюємо в 

атрибутивній таблиці нові поля і заносимо відповідні дані або приєднуємо 

до атрибутивної таблиці готову базу даних. 

Для створення такого атрибуту, як номер виділу створити в атрибутивній 

таблиці нове поле “№ виділу” і використовуючи інформацію, яка 

розміщається на планшені вносимо номера кожного виділу окремо, 

рис.8.4.  
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Рис.8.4. Присвоєння окремим виділам відповідного номера 

 Якщо лісівнича інформація про створені об’єкти наявна в 

електронній базі даних, то робимо приєднання бази даних до 

атрибутивної таблиці створених об’єктів, рис.8.5. 

Рис.8.5. Приєднання бази даних до атрибутивної таблиці 
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8.4. Створення тематичних карт (розподілу насаджень 

за типами лісу, бонітетами, повнотами, запасами) 
 Для створення тематичних карт за тим чи іншим показником 

проводимо селективний відбір за відповідним показником. 

 Проводимо належне оформлення і форму виведення на друк 

створених тематичних карт, рис. 8.6.  

 

Рис. 8.6. Належне оформлення і форму виведення на друк створених 

тематичних карт 

Аналогічні тематичні карти можна створити за будь-яким показником, 

котрий занесений в базу даних 
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Заняття №9: Отримання даних космічної зйомки на 

ділянки лісорозведення/ лісовідновлення 
 Вихідні дані: Інтернет-браузер, електронна карта на ділянку для 
якої необхідно завантажити знімок. Програмне забезпечення QGIS. 
 Завдання: Завантажити знімок з відкритого архіву, зібрати окремі 
канали в багатоканальний растр.  

9.1. Критерії вибору космічних знімків 

Серед оптичних сенсорів із середньою (10-30 м) роздільною 
здатністю, що забезпечували від місцевих до регіональних спостережень, 
тільки Landsat TM та SPOT High Resolution Visible були у використанні в 
1990 році. Просторова роздільна здатність менше ~30 м загалом 
вимагається для виявлення змін для найменшої «кіотської» ділянки 
площею 0,05 га. Отже, ефективний аналіз рослинного покриву можна 
отримати за допомогою  повторних спостережень за даними сенсорів 
Landsat.  

Для всіх чотирьох випадків, описаних в пункті А.1, для порівняння 
можна використовувати безкоштовні космічні знімки Landsat TM. Отримані 
в результаті обробки цих знімків, дані можна використовувати для 
визначення координат та площ лісових ділянок (без визначення 
породного складу ділянок) за допомогою безкоштовного програмного 
продукту GRASS.  

Підбір та замовлення знімків полягає у  підборі знімків за вегетаційний 
період (з червня по вересень) та з мінімальною хмарністю (до 10%). Має 
значення також рівень попереднього геометричного коригування. Він 
повинен бути якомога вищим. 

Найдавнішими доступними джерелами супутникової інформації є знімки 
Landsat. Просторова роздільна здатність таких знімків 28,6 м. Для 
прикладу обрано територію, яку покривають знімки Landsat-ТМ p185r25. 
Заданим критеріям відповідало ряд знімків, які були завантажені з 
доступних джерел. 

Підібрано один знімок від 1986 року з номером LT51850251986220XXX05, 
що розшифровується: сканер - Landsat-5;  колонка і ряд - p185r25; дата - 
від 1986 року і 220 дня в році. Для порівняння використано знімки Landsat-



 

134 
 

5 від 2010 року із номером LT51850252010158MOR00, відповідно: сканер 
- Landsat-5;  колонка і ряд - p185r25; дата-від 2010 року і 158 дня в році.  

Відповідно до порядкових номерів днів в році приймаються до 
опрацювання знімки від  120 по 170. 

Для підбору необхідного знімку необхідно скористатися інтерактивною 
картою чи координатами, котрі наявні в пошуковій в системі сервісу GloVis.  

9.2. Інструкція з отримання безкоштовних космічних знімків 

Landsat-TM, ETM за допомогою переглядача EarthsExplorer. 

Для завантаження знімків із відкритих архівів можна використати браузер 
EartsExplorer, що дає змогу використати запис таких критеріїв відбору 
знімків як: вид сканера, місяці року за вегетаційний період, денна чи нічна 
зйомка, максимально допустима хмарність (рисунок 9.1). Для 
повноцінного використання такого сервісу необхідна реєстрація на цьому 
сайті.  

В такому переглядачі є можливість відбору знімків за ділянкою у 
векторному форматі. Для усунення помилок при відображенні векторного 
файла у браузері його треба перевести в формат KML, для використання 
в EarthsExploerer. 

 



 

135 
 

 

Рис. 9.1. Вибір в EartExploerer місце розташування об’єкта за KML-
файлом. 

В цьому розділі можна визначити місяці зйомки (травень-вересень), а 
також період часу (із 1986 по 2010 роки).За допомогою закладки „Data 
Sets“ вибирається необхідний сенсор (в даному випадку Landsat TM) 
(рисунок 9.2.).  

 

Рис 9.2. Вибір знімальної системи. 



 

136 
 

Далі в меню „Additional criteria“ відзначаємо критерій хмарності (менше 
10%), час знімання (день), рівень геометричного коригування(найвищий), 
решту залишаємо без змін (рисунок 9.3).  

 

Рис. 9.3 Вибір додаткових параметрів. 

Після цього тиснемо „Results“ і отримуємо список знімків які можна 
завантажити чи замовити. Перевагою використання такого браузера є 
можливість збереження критеріїв пошуку у профілі за допомогою команди 
“Save criteria“ 

9.3. Підготовка додаткових модулів для опрацювання 

завантажених знімків 
 Для опрацювання растрової інформації, в такому форматі записані 

супутникові знімки необхідний модуль GDALTools, який входить в  QGIS 

починаючи з 1.5.0. Первірити чи  встановлений такий можна через 

«Менеджер плагінів» в меню «плагіни → керування плагінами». Якщо 

такий модуль розширення наявний і неактивний, необхідно його 

включити (рисунок 9.4).  
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Рис 9.4. Менеджер модулів QGIS 
 

Якщо модуля немає в списку доступних, його необхідно встановити. Для 
цього: 
1. Відкрити «Установник плагінів» (в меню «Плагіни → Завантажити 
Phyton-плагіни») 
2. Перейти на вкладку «плагіни» і за допомогою фільтра або 
використовуючи смугу прокрутки знаходимо в списку GDALTools, виділити 
його і натиснути «Встановити плагін». 
3. Після завантаження модуля він буде автоматично активований. 
Встановлений і активований модуль створює ще один пункт в головному 
меню QGIS (якщо він відсутній) - «Растр». Або додає свої інструменти в 
існуюче меню. 

9.4. Збір растру з каналів 
Знімок Landsat  у вигляді растрів, що представляють окремі канали 
зображення, всього 7 файлів. Нам же необхідно отримати один файл з 7 
каналами.  Для цього вибираємо «Растр→Miscellanous→Об’єднати» 
(рис. 9.5). 
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Рис. 9.5 Об’єднання каналів знімка в єдиний растр. 

Щоб було зручніше працювати, всі 7 файлів складаємо в одну папку 
(рисунок 9.6).  

 

Рис 9.6. Папка з окремими файлами-каналами знімка Landsat TM. 

Відкриваємо меню «Растр» і вибираємо пункт «Об'єднання». Починаємо 
заповнювати поля діалогу: 
• у полі «Вихідні файли» через кому вказуються повні імена файлів-
каналів. Так як всі растри у нас лежать в одній папці, можна поступити 
простіше: виділити «Choose input directory instead of files» і виділити папку. 
Примітка: Якщо вказуються не всі файли (наприклад виключається 6 
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канал, що зазвичай робиться так як він тепловий), то необхідно його 
видалити з папки. 
• у полі «Цільовий файл» вказуємо повний шлях до результуючого файлу. 
Як і в попередньому випадку, кнопка «Вибрати ...» полегшує це завдання. 
Примітка: зберегти результат можна в будь-який формат, що 
підтримується GDAL. Вибрати формат можна за допомогою випадаючого 
списку «Типи файлів». Звичайний формат для такого випадку GeoTIFF. 
Ім'я файлу краще давати осмислене, наприклад для випадку вище: 
185025_19860808, перші цифри позначають номенклатуру знімка в 
системі WRS-2, останні 8 - дату у форматі РРРРММДД. 
• так як нам потрібний растр з 6 каналами, ставимо прапорець «Зклеювати 
поканально». Якщо не поставити його, то отримаємо одноканальний 
растр. 
• якщо отриманий растр потрібно використовувати в подальшій роботі, 
можна встановити прапорець «Додати до карти після закінчення» 
Окремо варто сказати про групу «Параметри створення»(рисунок 9.7). З її 
допомогою можна виконати «тонку» настройку створюваного файлу, 
наприклад, включити використання стиснення, генерацію world-файлу та 
ін. Наприклад, для формату TIFF можна встановити такі параметри: 
COMPRESS = LZW, TILED = YES, TFW = YES і BIGTIFF = IF_NEEDED. 
Цим ми включимо стиснення результату алгоритмом Лемпеля - Зіва - 
Велч (Lempel-Ziv-Welch), створимо world-файл, при необхідності буде 
задіяний режим BIGTIFF, а сам растр буде створений з розбивкою на 
тайли, що в деяких випадках підвищує швидкість завантаження і 
відтворення . 
Взагалі ж використання додаткових параметрів вимагає попереднього 
дослідження, так як параметри, оптимальні для одних завдань, можуть 
виявитися неприйнятними при виконанні інших. 
Якщо немає особливих вимог, не встановлюйте додаткові параметри 
створення. 
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Рис. 9.7. Додаткові параметри для створення растрового файлу 
 

Після того як всі необхідні поля заповнені натискаємо OK і чекаємо 
закінчення процесу. 
Примітка: у нижній частині діалогового вікна відображається командний 
рядок, що використовується для операції. При необхідності його можна 
скопіювати, відредагувати та виконати окремо. 

9.5. Налаштування відображення растра 
Результатом попередньої операції був новий файл і тепер його можна 
переглянути. 
Для коректного відображення інформації, що знаходиться в різних 
проекціях необхідно вибрати «Установки → властивості проекта». Для 
властивостей проекта вибрати закладку «Система координат» де 
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необхідно відзначити «включити перетворення координат  «на льоту»» 
(рисунок 9.8)  

 
 
Рис.9.8. Вибір системи координат для проекта 
 
За замовчуванням растр завантажується з використанням стандартної 
комбінації каналів 1-2-3 (рисунок  9.9) , що не завжди зручно. Змінити 
комбінацію каналів і деякі інші параметри відображення растра можна в 
діалоговому вікні «Властивості шару» (викликається з контекстного меню 
шару, по правій кнопці миші, пункт «Властивості»). 
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Рис. 9.9. Комбінація каналів 1-2-3, покращення контрасту не 
використовується 
 
Комбінація каналів і алгоритм поліпшення контрасту налаштовуються на 
вкладці «Стиль» (рисунок 9.10). 
 

 
Рис.9.10. Вікно вибору властивостей растру 

Нижче наведено один і той же растр, з різними комбінаціями каналів і 
алгоритмом поліпшення контрасту.  
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Відображення із покращенням контрасту представлено на рисунку 9.11. 

  
 

Рис. 9.11.  Комбінація каналів 4-5-3, розтягнення до мін/макс + 
стандартне відхилення 2.0 

 

У цьому ж вікні, на вкладці «Прозорість» можна вказати яке значення 
растру використовується як  NODATA. У нашому прикладі чорні області 
навколо растру мають значення 0 (нуль), тому щоб прибрати їх ми 
встановили 0 в якості значення «дані відсутні» (рисунок 9.12) 

 
Рис.9.12. Вікно для присвоєння властивостей растра. 
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Результат застосування такого налаштування  нижче (рисунок 9.13).  

 
Рис. 9.13. Візуалізований знімок. 

Результуючий знімок є придатним для опрацювання і аналізу з метою 
побудови лісових карт 
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Про програму FLEG II (ENPI East)   
Програма ФЛЕГ II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону 
дії Європейського інструменту сусідства та партнерства -2» покликана забезпечити підтримку в зміцненні 
систем управління в лісовому секторі країн-учасниць. На регіональному рівні Програма спрямована на 
поступ у реалізації Санкт-Петербурзької міністерської декларації 2005 року. На рівні країн Програма 
здійснює аналіз або перегляд лісової політики, правової бази й адмінстративної структури лісового 
сектору; сприяє підвищенню рівня знань і зміцненню підтримки сталому управлінню лісами й 
удосконаленню систем управління в лісовому секторі, зокрема з урахуванням впливу відповідних вимог 
законодавства ЄС. На суб-національному (місцевому) рівні Програма приділяє багато уваги розробці, 
тестуванню й оцінці пілотних проектів сталого лісокористування з метою тиражування та обміну успішним 
досвідом. Країни-учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія й Україна. Програма 
фінансується Європейським Союзом.  http://www.enpi-fleg.org  

Партнери проекту  

 

 
 

 
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ  
Європейський союз є найбільшим у світі донором процесу офіційного сприяння розвитку. 
Europe Aid – генеральний директорат розвитку і співпраці Європейської комісії – 
розробляє Європейську політику розвитку і надає допомогу по всьому світу. Ця допомога 
надходить через ряд фінансових інструментів, при цьому особлива увага приділяється 
забезпеченню якості та ефективності допомоги, що надходить від Європейського союзу. 
У своїй активній участі у сфері розвитку ми прагнемо до утвердження принципів 
ефективного управління, зміцнення людського потенціалу та стимулювання економічного 
розвитку, а також до вирішення таких глобальних завдань як боротьба з голодом і 
збереження природних ресурсів. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
СВІТОВИЙ БАНК  
Група Світового банку – одне з найбільших у світі джерел знань та фінансування, які 
надаються 188 державам-членам. Акціонерами організацій, що входять до складу Групи 
Світового банку, є уряди держав-членів, що мають право ухвалення остаточних рішень в 
рамках цих організацій за усіма аспектами, включаючи питання стратегії, фінансування та 
членства. До Групи Світового банку входять п’ять тісно пов’язаних між собою організацій: 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна організація розвитку 
(МАР), які разом утворюють Світовий банк; Міжнародна фінансова корпорація (МФК); 
Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ) та Міжнародний центр 
врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Кожна організація грає певну роль у 
виконанні місії Групи Світового банку щодо викорінення крайньої бідності шляхом 
скорочення населення, яке живе менше ніж 1, 25 долара США на день, до рівня, що не 
перевищує 3%, й забезпечення загального процвітання за рахунок підвищення рівня 
доходів 40% найбідніших верств населення в кожній країні. Більш детальна інформація 
надана на сайтах:  
http://www.worldbank.org http://www.ifc.org http://www.miga.org 

   
 

 

 
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ  
Діяльність Міжнародного союзу охорони природи (МСОП/IUCN) спрямована на пошук 
оптимальних рішень найгостріших проблем охорони довкілля та розвитку. МСОП приділяє 
особливу увагу необхідності цінувати та охороняти природу, забезпечувати її ефективне 
та справедливе використання й розробляти базоване на збереженні природи вирішення 
таких глобальних проблем як зміна клімату, забезпечення продовольством та розвиток. 
МСОП надає підтримку науковим дослідженням, організує проекти на місцях в усьому світі 
й допомагає об’єднувати діяльність неурядових організацій, ООН та компаній з 
формування політики та розробки правових принципів та передових практик. МСОП – 
найстаріша і найбільша міжнародна екологічна організація в світі, що об’єднує понад 1200 
урядових та неурядових структур і близько 11 тис. фахівців з 160 країн, що працюють на 
добровільній основі. Діяльність МСОП забезпечується роботою понад 1 тис. штатних 
співробітників більш ніж в 45 офісах і сотнями партнерських організацій державного, 
громадського та приватного секторів по всьому світу. 
http://www.iucn.org 

   
 

 

 
ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ПРИРОДИ 
Всесвітній фонд природи (WWF) – одна з найбільших у світі і найбільш авторитетних 
незалежних природоохоронних організацій, що об’єднує близько 5 млн. прихильників і має 
відділення більш ніж у 100 країнах. Місія WWF – у запобіганні дедалі глибшій деградації 
природного середовища планети і досягненні гармонії людини і природи, збереження 
біологічного розмаїття Землі та забезпеченні сталого використання відновлюваних 
природних ресурсів і зниженні рівня забруднення довкілля та марнотратного споживання. 
www.panda.org 
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