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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННа ЗЕМЛІ  
аК ЗАСОБИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ  

В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 
У статті розглѐнуто практичний досвід інформатизації дисциплін природничого 

циклу в Малій академії наук України через застосуваннѐ геоінформаційних систем та 
дистанційного зондуваннѐ Землі. Інформатизаціѐ освіти розглѐдаютьсѐ через призму 
концепту Нової української школи. Визначено деѐкі підходи до розуміннѐ дефініцій 
«інформаційно-комунікаційні технології» та «інформатизаціѐ». Висвітлено можливості 
й особливості застосуваннѐ геоінформаційних систем та дистанційного зондуваннѐ 
Землі в науково-дослідницьких роботах учнів Малої академії наук України. Розглѐнуто 
процес вивченнѐ основ геоінформаційних систем та дистанційного зондуваннѐ Землі в 
Малій академії наук України, ѐке ґрунтуютьсѐ на формуванні в учнів геоінформаційної 
компетенції – уміннѐ та готовності шукати, створявати та аналізувати просторово 
прив’ѐзану інформація, міркувати та приймати рішеннѐ з оглѐду на просторово-
координовані дані та їх аналіз. Геоінформаційну компетентність розглѐнуто ѐк 
складову інформатичної компетентності. Перспективними напрѐмами подальших 
розвідок ю вдосконаленнѐ методики та обґрунтуваннѐ нових методів застосуваннѐ 
геоінформаційних систем і дистанційного зондуваннѐ Землі в навчальній та 
дослідницькій діѐльності учнів. 

Ключові слова: дисципліни природничого циклу, інформатизаціѐ, 
інформаційно-комунікаційні технології, геоінформаційні системи, дистанційне 
зондуваннѐ Землі, Мала академіѐ наук України, геоінформаційна компетентність, 
дослідницька діѐльність. 

 
Постановка проблеми. Нові цілі модернізації освіуньої галузі, через 

концепу Нової української школи, спрѐмовані на розвиуок національної 
сисуеми освіуи, що маю відповідауи викликам часу уа поуребам особисуосуі, 
ѐка здауна реалізувауи себе в інформаційному суспільсуві, ѐке посуійно 
зміняюуьсѐ. Сучасна філософіѐ освіуи поуребую принципово нових наукових 
досліджень, обґрунуованих уа послідовно запроваджених передових 
науково-педагогічних уехнологій, раціональних уа ефекуивних підходів до 
організації наукової уа інноваційної діѐльносуі у сфері освіуи, у уому числі 
через засуосуваннѐ інформаційно-комунікаційних уехнологій (ІКТ). 
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Аналіз актуальних досліджень Педагогічні аспекуи засуосуваннѐ ІКТ у 
навчанні досліджували уакі вчені: В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, 
Ю. Жидецький, Н. Морзе, С. Довгий, Д. Швець, Г. Дегуѐрьова, Л. Пюуухова уа 
ін. Викорисуаннѐ ГІС у шкільній освіуі України ю новоя уа  недосуауньо 
вивченоя педагогічноя проблемоя, ѐкоя акуивно займаяуьсѐ Л. Даценко, 
В. Осуроух (каруографічна компоненуа шкільної географічної освіуи в умовах 
інформауизації суспільсува, навчальна каруографіѐ в умовах інформауизації 
суспільсува, вивченнѐ основ геоінформаційних сисуем у профільних класах). 

Метоя статті ю висвіуленнѐ досвіду інформауизації дисциплін 
природничого циклу в Малій академії наук України через засуосуваннѐ 
геоінформаційних сисуем уа дисуанційного зондуваннѐ Землі.  

Методи дослідженнѐ: уеореуичний аналіз педагогічних концепцій 
формуваннѐ інформауичної уа геоінформаційної компеуенуносуі учнів 
Малої академії наук України; педагогічне спосуереженнѐ; моніуоринг 
науково-дослідницьких досѐгнень учнів Малої академії наук України через 
призму інформауизації дисциплін природничого циклу. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з концепуом «Нової української 
школи», наскрізне засуосуваннѐ інформаційно-комунікаційних уехнологій 
(ІКТ) в освіуньому процесі уа управлінні закладами освіуи і сисуемоя освіуи 
маю суауи інсуруменуом забезпеченнѐ успіху Нової школи. Запровадженнѐ 
ІКТ в освіуній галузі маю перейуи від одноразових проекуів у сисуемний 
процес, ѐкий охопляю всі види діѐльносуі *6+. Меуоя уа наслідком 
засуосуваннѐ ІКТ у навчальній діѐльносуі школи ю інформауизаціѐ освіуи. 

За визначеннѐм В. Бикова, «інформауизаціѐ освіуи – це сукупнісуь 
взаюмопов’ѐзаних, організаційно-правових, соціально-економічних, 
навчально-меуодичних, науково-уехнічних, виробничих уа управлінських 
процесів, спрѐмованих на задоволеннѐ інформаційних обчислявальних і 
уелекомунікаційних поуреб (інших поуреб, що пов’ѐзані із впровадженнѐм 
меуодів і засобів інформаційно-комунікауивних уехнологій) учасників 
навчально-виховного процесу, а уакож уих, хуо цим процесом управлѐю уа 
його забезпечую (у уому числі здійсняю його науково-меуодичний супровід 
і розвиуок)» *1, с. 31+. На думку І. Роберу *8, с. 115+, це процес забезпеченнѐ 
сфери освіуи меуодологіюя і пракуикоя розробки й опуимального 
викорисуаннѐ сучасних засобів ІКТ, оріюнуованих на реалізація психолого-
педагогічних цілей навчаннѐ уа вихованнѐ.  

Науковець Д. Швець акценуую увагу на залученні нових джерел 
інформації, засуосуванні нових засобів управліннѐ нея, зміні меуодики 
навчаннѐ на базі всебічного викорисуаннѐ комп’яуерної, комунікаційної уа 
мульуимедійної уехніки *9+.  

Длѐ позначеннѐ рівнѐ знань, умінь і навичок особисуосуі щодо робоуи з 
ІКТ викорисуовуяуь понѐууѐ «інформаційна компеуенунісуь». За 
Г. Дегуѐрьовоя, – це здаунісуь особисуосуі оріюнуувауисѐ в поуоці інформації; 
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уміннѐ працявауи з різними видами інформації; знаходиуи й відбирауи 
необхідний мауеріал, класифікувауи його, узагальнявауи, криуично до нього 
суавиуисѐ; на основі здобууих знань вирішувауи будь-ѐку інформаційну 
проблему, пов’ѐзану із професійноя діѐльнісуя *3+. Науковець Л. Пюуухова 
розглѐдаю уермін «інформауична компеуенунісуь» ѐк сисуемний обсѐг знань, 
умінь і навичок набуууѐ, переувореннѐ, передаваннѐ й викорисуаннѐ 
інформації в різних галузѐх лядської діѐльносуі длѐ ѐкісного виконаннѐ 
професійних функцій *7, с. 3]. 

Інформаційна компеуенціѐ, за В. Бондарем, належиуь до основних груп 
компеуенцій і ѐвлѐю собоя оволодіннѐ інформаційними уехнологіѐми, 
уміннѐми здобувауи, криуично осмислявауи й викорисуовувауи різноманіуну 
інформація *2, с. 187+. Інформаційна компеуенунісуь, на нашу думку, – це 
компонену загальної кульуури, ѐкісний показник володіннѐ ІКТ учнем. 

Оуже, інформауизаціѐ уа впровадженнѐ ІКТ в усі сфери суспільсува 
сприѐли поѐві нових дефініцій у педагогіці. Аналіз розвиуку нових 
інформауичних понѐуь сприѐю розширення їх розуміннѐ і грамоуному 
засуосування працівниками освіуи.  

Мала академіѐ наук України (МАН України) здійсняю інформауизація 
дисциплін природничого циклу, у уому числі через засуосуваннѐ 
геоінформаційних сисуем (ГІС) уа дисуанційного зондуваннѐ Землі (ДЗЗ) у  
відділенні наук про Земля. Концепууально інформауизаціѐ природничих 
дисциплін відбуваюуьсѐ за декількома векуорами: засуосуваннѐ ІТ у дослід-
ницькій діѐльносуі учнів; здійсненнѐ проекуної діѐльносуі із засуосуваннѐм ІТ; 
посуійне підвищеннѐ кваліфікації керівників секцій уа відділень Малої 
академії наук України в напрѐмі опануваннѐ сучасних ІТ; співпрацѐ з 
українськими уа міжнародними організаціѐми із засуосуваннѐ ІТ в освіуі. 

У природничих дисциплінах Малої академії наук України відбуваюуьсѐ 
унікальна длѐ нашої держави  інформауизаціѐ освіуи, ѐка виражаюуьсѐ в 
засуосуванні ГІС уа ДЗЗ у дослідницькій діѐльносуі учнів. ДЗЗ – це сукупнісуь 
меуодів одержаннѐ інформації про аумосферу, земну поверхня і 
приповерхневі шари суходолу уа водної оболонки планеуи, викорисуовуячи 
мауеріали зйомок із космічних уа авіаційних апарауів у різних діапазонах 
спекурів елекуромагніуних коливань відбиуого уа власного випроміняваннѐ. 
Цей напрѐм в англомовній ліуерауурі одержав назву «remote sensing», уобуо 
вивченнѐ предмеуів і ѐвищ на відсуані *4, с. 8+. Тенденції міжнародного 
розвиуку ДЗЗ в осуанні роки свідчауь, що найперспекуивнішими напрѐмами у 
близькому майбууньому будууь масове викорисуаннѐ комплексу 
мульуиспекуральних знімків високої просуорової уа спекуральної здауносуі в 
різних діапазонах уа їх уемауичної комп’яуерної інуеграції на основі 
принципів синергеуичної обробки зображень. Щоб не залишиуисѐ на узбіччі 
науково-уехнічного посуупу, слід продовжиуи дослідженнѐ саме в 
зазначеному напрѐмі *5, с. 15–16]. 
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ГІС уа ДЗЗ даяуь можливісуь накопичувауи й аналізувауи просуорову 
інформація, операуивно знаходиуи поурібні відомосуі уа відображауи їх у 
зручному длѐ викорисуаннѐ виглѐді. Просуорова інформаціѐ – це уе, з чим 
лядина суикаюуьсѐ пракуично кожен день незалежно від сфери своюї 
діѐльносуі. Це може бууи схема меуро або план будівлі, уопографічна каруа 
або схема взаюмозв’ѐзків між офісами компанії, аулас авуомобільних доріг 
або конуурна каруа уощо. Засуосуваннѐ ГІС уа ДЗЗ дозволѐяуь збільшиуи 
швидкісуь уа ѐкісуь робоуи з просуоровя інформаціюя в порівнѐнні з 
урадиційними меуодами каруографуваннѐ.  

У 2017 році учні Малої академії наук України вперше взѐли учасуь у 
науково-освіуній програмі американського Національного управліннѐ з 
аеронавуики й дослідженнѐ космічного просуору (NASA) «Sally Ride EarthKAM 
(Earth Knowledge Acquired by Middle school students)». Меуа учасуі учнів у 
проекуі полѐгала у знайомсуві з процесом оновленнѐ просуорової інформації 
карау, через знімки земної поверхні з космосу. Викорисуовувалисѐ акууальні 
знімки земної поверхні за певними координауами, зроблені камероя, що 
розуашована на боруу Міжнародної космічної суанції NASA (Рис. 1). Досууп до 
апарауури Міжнародної космічної суанції NASA відкриваюуьсѐ впродовж 
кількох короуких місій на рік.  

 

 
 

Рис. 1. Космознімок ріки Арізона зроблений з Міжнародної космічної 
суанції NASA. Авуор: Алексик Науаліѐ, ученицѐ секції «ГІС у географії» 

 

Роль ГІС у дослідницькій діѐльносуі суаршокласників маю урансдис-
циплінарний, просуорово-координаційний уа аналіуичний харакуер. Транс-
дисциплінарний – оскільки за допомогоя ІТ оперую просуорово-прив’ѐзаноя 
інформаціюя (географічноя, екологічноя, біологічноя, ісуоричноя уа іншоя). 
Просуорово-координаційний,  будь-ѐка географічна інформаціѐ місуиуь 
відомосуі про просуорове положеннѐ, будь-уо прив’ѐзка до географічних або 
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інших координау, або посиланнѐ на адресу, пошуовий індекс, виборчий округ 
або округ перепису населеннѐ, іденуифікауор земельної або лісової ділѐнки, 
назва дороги уощо. Аналіуичний харакуер полѐгаю в оуриманні відповіді на 
просуі запиуаннѐ (Хуо власник даної земельної ділѐнки? На ѐкій відсуані один 
від одного розуашовані ці об’юкуи? Де розуашована дана промзона?) і більш 
складні, ѐкі поуребуяуь додаукового аналізу, запиуи (Де ю місцѐ длѐ 
будівницува нового будинку? Який основний уип ґрунуів під ѐлиновими 
лісами? Як вплине на рух уранспоруу будівницуво нової дороги?). За 
допомогоя ГІС можна виѐвлѐуи й задавауи шаблони длѐ пошуку, визначауи 
резульуауи сценаріїв за уипом «що буде, ѐкщо …». 

Оуже, ГІС у дослідницькій діѐльносуі суаршокласників –  це 
засуосуваннѐ інуегрованої сукупносуі апарауних, програмних уа 
інформаційних засобів, що оперуяуь просуорово-координованоя 
інформаціюя в інуелекууально-уворчій діѐльносуі суаршокласника у процесі 
виконаннѐ дослідницьких завдань з меуоя пошуку відповідей на невідоме, 
оуриманнѐ нових знань про об’юкуи і процеси уа поглибленнѐ вже 
накопичених знань із предмеуа. 

ГІС у дослідницькій діѐльносуі ґрунууюуьсѐ на формуванні в учнів 
геоінформаційної компеуенуносуі, ѐка ю складовоя інформауичної 
компеуенуносуі. Це понѐууѐ багауогранне, оскільки місуиуь комплекс 
компеуенцій, ѐкі повинні формувауисѐ в учнѐ. На нашу думку, найбільш 
опуимальним визначеннѐм уерміну геоінформаційної компеуенуносуі  ю  
проѐвлені на пракуиці прагненнѐ і вміннѐ викорисуовувауи інформація про 
географічне розуашуваннѐ об’юкуу на земній поверхні, суворявауи і 
працявауи з географічноя базоя даних уа  інуерпреуувауи її у каруографічний 
формау, що дозволиуь приймауи ефекуивні рішеннѐ у відповідній галузі 
діѐльносуі. Розвиуок ціюї компеуенуносуі сприѐю: ефекуивній інуеграції учнів у 
суспільсуво ѐк своюї країни зокрема, уак і нашої планеуи загалом, визначеннѐ 
своюї географічної позиції щодо певних просуорових об’юкуів. 
Геоінформаційна компеуенунісуь дозволѐю розвивауи уакі риси в учнів, ѐк 
уміннѐ уа гоуовнісуь шукауи просуорово прив’ѐзану інформація, вивчауи, 
думауи, діѐуи з оглѐду на просуорово-координовані дані уа їх аналіз. 

Як приклад розглѐнемо формуваннѐ геоінформаційної 
компеуенуносуі учнів через дослідницьку діѐльнісуь у секції «ГІС у 
географії» Малої академії наук України.  Наприклад, розглѐнемо наукову 
робоуу учениці 10-го класу Русанівського ліцея, присвѐчену вивчення 
сміууювих полігонів місуа Киюва за  допомогоя сувореннѐ спеціалізованої 
ГІС. Длѐ наповненнѐ ГІС засуосовувалисѐ ури основні джерела даних про 
суихійні сміууюзвалища: обробка даних ЗМІ за уемоя нелегальних сміууювих 
полігонів уа їх ліквідація, заѐвки на каруі Мінісуерсува екології уа 
природних ресурсів України уа на основі аналізу зображень Google Earth. 
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За меуодикоя сувореннѐ ГІС суворено каруу існуячих офіційних уа 
деѐких суихійних сміууюзвалищ Киюва. Ученицѐ суворила шар елекуронної 
каруи, на ѐкій просуавлено інформаційні уочки офіційних уа деѐких 
суихійних сміууюзвалищ, уакож обмежені площі офіційних полігонів уа 
позначено завод «Енергіѐ». Длѐ ГІС-проекуу в ѐкосуі уопографічної основи 
була засуосована одна з базових кару, ѐкі надаяуьсѐ длѐ вільного 
корисууваннѐ в середовищі ArcMap програмного комплексу ArcGIS. 

 
 
Рис. 2. Каруа несанкціонованих сміууюзвалищ місуа Киюва 
Авуор: Фарафонова Євгеніѐ Володимирівна, ученицѐ 10 класу 

Русанівського ліцея, Дніпровського району, м. Киюва 
 
Длѐ каруографуваннѐ несанкціонованих звалищ база даних ГІС була  

наповнена насуупними розділами: джерело інформації про звалище, 
переважаячий уип сміууѐ, суауус (ліквідоване чи акуивне), зображеннѐ уа 
коменуар про особливосуі звалища, наприклад, про наѐвнісуь небезпечних 
відходів уа ін. 

 Суворені мапи дозволѐяуь кожному жиуеля місуа Киюва, а уакож 
відповідним органам влади визначиуи місцезнаходженнѐ суихійних і 
офіційних полігонів місуа Киюва длѐ їх подальшого моніуорингу. 
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Рис. 3. Каруа несанкціонованих сміууюзвалищ місуа Киюва 
Авуор: Фарафонова Євгеніѐ Володимирівна, ученицѐ 10 класу 

Русанівського ліцея, Дніпровського району, м. Киюва 
 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Засуосуваннѐ ГІС у дослідницькій діѐльносуі позиуивно впливаю на 
підвищеннѐ уворчої акуивносуі суаршокласників. Учень відходиуь від 
позиції об’юкуа навчаннѐ, оуримувача гоуової навчальної інформації, суаю 
акуивним суб’юкуом навчаннѐ, може самосуійно здобувауи необхідну 
інформація і просуорово її прив’ѐзувауи уа аналізувауи. Водночас, за всіх 
позиуивних аспекуів поурібно відзначиуи, що нині меуодика викорисуаннѐ 
ГІС у дослідницькій діѐльносуі учнів суаршої школи перебуваю на суадії 
розробленнѐ й удосконаленнѐ. 
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РЕЗЯМЕ 

Бабийчук Светлана. Геоинформационные сисуемы и дисуанционное 
зондирование Земли как средсува информауизации дисциплин есуесувеннонаучного 
цикла в Малой академии наук Украины. 

В статье рассмотрен практический опыт информатизации дисциплин 
естественнонаучного цикла в Малой академии наук Украины с применением 
геоинформационных систем и дистанционного зондированиѐ Земли. 
Информатизациѐ образованиѐ рассматриваетсѐ через призму концепта Новой 
украинской школы. Определены некоторые подходы к понимания дефиниций 
«информационно-коммуникационные технологии» и «информатизациѐ». 
Рассмотрены возможности и особенности применениѐ геоинформационных систем 
и дистанционного зондированиѐ Земли в научно-исследовательских работах 
учащихсѐ Малой академии наук Украины. Приведены краткие примеры процесса 
изучениѐ основ геоинформационных систем и дистанционного зондированиѐ Земли в 
Малой академии наук Украины, которое основываетсѐ на формировании у учащихсѐ 
геоинформационной компетенции – умение и готовность искать, создавать и 
анализировать пространственнуя информация, рассуждать и принимать решениѐ 
с учетом пространственно-координированных данных и их анализа. 
Геоинформационнаѐ компетентность рассмотрена как составлѐящаѐ 
информатической компетентности. Перспективными направлениѐми дальнейших 
исследований ѐвлѐетсѐ совершенствование методики и обоснование новых методов 
применениѐ геоинформационных систем и дистанционного зондированиѐ Земли в 
учебной и исследовательской деѐтельности учащихсѐ. 

Ключевые слова: дисциплины естественнонаучного цикла, информатизациѐ, 
информационно-коммуникационные технологии, геоинформационные системы, 
дистанционное зондирование Земли, Малаѐ академиѐ наук Украины, 
геоинформацина компетентность, исследовательскаѐ деѐтельность. 
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SUMMARY 
Babiichuk Svitlana. Geoinformation systems and remote sensing as the means for 

informatization of the natural science disciplines of the Minor Academy of Sciences of Ukraine. 
In the article the practical experience of informatization of the natural science disciplines 

of the Minor Academy of Sciences of Ukraine with means of geographic information system and 
remote sensing is being considered. Informatization of education is considered through the prism 
of the concept of the New Ukrainian School. The modernization of the educational sector, which 
is laid in the ground of the New Ukrainian School concept, should adapt students to the 
conditions of changing and improving of the information society. 

Some approaches to understanding the definitions “information and communication 
technology” and “informatization” have been defined. The specifics of application of 
geoinformation systems and remote sensing into the studies of students of the Minor 
Academy of Sciences of Ukraine have been considered. 

The process of learning and using  geoinformation systems and remote sensing at the 
Minor Academy of Sciences of Ukraine is considered, which is based on the formation of 
geoinformational competence of students. Geoinformation competence was considered as 
the abilities and readiness to look for, create and analyze spatially information, to think and 
make decisions, which are based on spatially coordinated data and their analysis. 
Geoinformation competence is considered as a component of information competence.  

Application of geoinformation systems and remote sensing in students research 
activities are positively influencing the increase of creative activity of senior pupils. Students 
depart from the position of the passive object of learning and become active ones. Students 
can independently get the necessary information, spatially tie and analyze it. 

Perspective directions of the further research are the improvement of the 
methodology and justification of new methods for the use of geoinformation systems and 
remote sensing in the education and research activities of students. 

Key words: natural science disciplines, informatization, information and 
communication technology, geographic information system, remote sensing, Minor Academy 
of Sciences of Ukraine, geographic information competence, research activity.  
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PECULIARITIES OF FORMING OF LEADERSHIP POSITIONS OF SOCIAL WORKER 
 
The article reveals an important integrated characteristic of the personality of a modern 

specialist in social work as the presence of a developed leadership position, that is, an integrated, 
relatively stable, dynamic personal education that characterizes a certain system of human 
relationships to people and to oneself in the complexity of social relations. The specifics of the 
formation of a leadership position in social workers are highlighted, the acquisition of a 
humanistic culture is envisaged: a set of universal human ideas, professional value orientations, 
personal qualities, humanistic pedagogical technologies that promote successful self-realization 
in harmony with the universal culture, the acquisition of professional and social stability. 

Leadership is an integral characteristic of a specialist, it affects significantly the 
quality of social work and even the level of skills of employees. The main property of 




