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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ  
НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
На території України географічні й геологічні умови можуть сприяти виникненню незна-

чних землетрусів і зсуву ґрунтів, невеликих пожеж під час посух, сильні зливи часто з великим 
градом, снігопади та лавини, ураганні вітри та смерчі. Постійні економічні кризи активізують й 
природні екологічні катаклізми. Проте існує складність відстежування наслідків надзвичайних 
ситуацій в Карпатському регіоні у зв’язку із особливостями гірського рельєфу та малорозвине-
ною дорожньою інфраструктурою. Як засіб подолання цих перешкод було б доцільно скориста-
тися новітніми інформаційними технологіями, які широко застосовуються у розвинених зару-
біжних країнах, де значно зросло значення аерокосмічної інформації як основного джерела 
оперативного отримання об'єктивних і повних даних про місцевість та об'єкти. Цьому безпосе-
редньо сприяло послідовне поліпшення просторової якості супутникових знімків.  

Досягнутий рівень просторової розрізненості супутникових знімків земної поверхні дає 
змогу за допомогою ГІС-технологій виготовляти і актуалізувати топографічні та інші тематичні 
карти масштабу до 1:5 000, візуалізовувати в деталях картину місцевості з об'єктами і, як наслі-
док, допомагає відповідним працівникам приймати оптимальні рішення залежно від оператив-
ної ситуації, що склалася. Внаслідок цього відбувається активний процес об'єднання (комплек-
сування) новітніх комп'ютерних технологій оброблення аерокосмічних зображень і технологій 
геопросторового аналізу в інтегровані ГІС. 

Сучасні геоінформаційні системи (ГІС) в основному призначені для збирання, зберігання, 
аналізу та візуалізації (видачі) просторових даних. Найбільш поширені сьогодні ГІС в таких 
сферах господарювання: геодезія та картографія, навігаційні системи та системи моніторингу 
транспорту, муніципальні системи, моніторинг навколишнього природного середовища, війсь-
кова справа. Саме фахівці сфери моніторингу навколишнього природного середовища першими 
розпочали роботи зі створення ГІС для зберігання значних масивів просторової інформації та її 
аналізу, тому в цій сфері сучасні можливості ГІС мають велике значення для прогнозування, 
виявлення та оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій. Саме тому останнім часом відпові-
дні фахівці структурних підрозділів ДСНС України виявляють значний інтерес до ідеї створен-
ня загального інформаційно-технологічного простору в масштабах країни або групи країн, 
об'єднаних, наприклад, взаємними обов'язками у сфері прогнозування, виявлення та оцінюван-
ня наслідків надзвичайних ситуацій здебільшого природного характеру у Карпатському регіоні: 
повеней і паводків, лісових пожеж і різних метеорологічних явищ. 

Сучасні геоінформаційні системи – це потужний багатофункціональний інструментарій 
для забезпечення інформаційних потреб моніторингу навколишнього природного середовища 
структурними підрозділами ДСНС, державним управлінням екології та природних ресурсів, 
державною санітарно-епідеміологічною службою, державною екологічною інспекцією з охоро-
ни довкілля та ін. Сучасне програмне забезпечення ГІС розглядається як певна інфраструктура, 
навколо якої можуть формуватися спеціалізовані інформаційні системи для різноманітних спо-
живачів геопросторової інформації, в тому числі і потреб структурних підрозділів ДСНС Укра-
їни. Завдяки цьому значно покращиться прогнозування, виявлення та оцінювання наслідків 
надзвичайних ситуацій природного характеру у Карпатському регіоні, в тому числі і людської 
халатності, яка виражається у навмисних підпалах сухої рослинності на відкритих Карпатських 
полонинах, яка часто переходить у лісові пожежі чи тотальної вирубки лісових насаджень на 
схилах гір. 


