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Сьогодні геоінформаційна галузь відіграє важливу  роль у  
картируванні розвитку захворюваності на covid-19 у рамках боротьбі з 
пандемією, візуалізуючи динамику появи нових випадків коронавірусу, 
кількості людей, що подолали хворобу і померлих на основі 
аерофотографій населених пунктів з різних регіонів [1]. Геодані, отримані з 
надійних та точних джерел, у час пандемії є життєво важливим джерелом 
інформації для органів влади, одночасно для всіх країн світу на додаток до 
тих науково обґрунтованих знань, що повідомляються провідними 
вірусологами та медичними експертами. 

Використання геоінформаційних технологій дозволяє одночасно  
аналізувати багатовимірні дані, що спрощує не тільки медичний, а й 
екологічний прогноз та дає змогу провести оцінку комплексного впливу 
антропогенних об'єктів на довкілля, оцінити особливості розташування 
промислових об’єктів і щільність населення з зоні їх впливу, визначити 
мінеральний склад ґрунтів і снігового покриву, оцінити якість поверхневих 
вод та ступінь евтрофікації водойм (збагачення водойм біогенними 
елементами, що призводить до знищення їх продуктивності і зазвичай є 
наслідком забруднення стічними водами, внесення добрив або природного 
старіння водойм), виконати знімки з космосу, запровадити моніторинг 
довкілля і змоделювати наслідки від змін у розташуванні об’єктів [2]. 
Відомі програми MapInfo, MAPPS, EUROGI, AAG GIS, CaGIS, Geomedia, 
ArcView, тощо. В Україні в  екології використовуються   платформи ArcGis 
та QGIS, якi роблять доступною   потрібну інформацію щодо екологічної 
ситуації, а саме дають можливість зробити розрахунки токсичних речовин 
за секторами, проаналізувати ландшафтне планування і загалом реагувати 
на непередбачені ситуації та проводити відновлювальні заходи [3]. У 
великих промислових центрах і мегаполісах світу застосовується саме 
QGIS для більш точного вимірювання та візуального сприйняття 
інформації. Цю програму доцільно надалі застосовувати і в Харкові для 
екологічного моніторингу різних ділянок, оскільки вона дозволяє  не тільки 
оперативно виводити на екран монітора об’єкти, що цікавлять, а й вносити 
зміни і встановлювати рівень епідемічної та екологічної ситуації в 
мегаполісі.  
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