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Резюме 

 

Електронният модул за упражнения по ГИС има за цел да осигури възможности за 

дистанционно обучение и прилагане на ГИС технологиите при разработка на проекти от 

студентите по горско стопанство на Лесотехнически университет (ЛТУ) – София. В 

упражненията по дисциплината ГИС, заложени в платформата за електронно обучение 

Blackboard learn+ [1], се разглеждат основни теми от магистърската програма по ГИС и 

приложението на софтуерния продукт MapInfo Professional при решаването на задачи, 

специфични за горското стопанство. Теоретичната подготовка за упражнеията по ГИС 

обхваща пълен лекционен курс и упражнения за въведение в ГИС, бази данни и 

принципите за използване на софтуерния пакет за ГИС MapInfo [4] за работа с графични 

(векторни и растени) и неграфични данни, за разработка на тематични карти, обработка на 

атрибутните данни, съставяне на справки и нови данни чрез SQL заявки и представянето 

им чрез диаграми. Практическата подготовка включва създаване изпълнение на Проект по 

ГИС в среда на MapInfo и избраната платформа за дистанционн обучение. Всеки студент 

представя резултатите от работата си в платформата в указания срок и съгласно 

структурата на заданието за проекта по ГИС. Оценяването се извършва на базата на 

изпълнението на елементите на задачите и въз основа на резултатите от положените 

тестове и направената от студента самооценка на проекта. Модулът по ГИС дава основни 

познания за ГИС и начален практически опит за работа със софтуера за ГИС. 

Дистанционото обучение по ГИС е подходящ метод за придобиване на умения за 

решаването на практически задачи в областта на горското стопанство, ландшафтната 

архитектура, екологията [2] и създаване на приложения и крайни потребителски продукти 

чрез анализ на пространствено свързаните данни от създадените бази данни за горски 

територии. 

 

1. Въведение 

Разработеният електронен „Модул по Географски информационни системи (ГИС)“ 

в платформата Blackboard learn+ [1] има за цел:  



 Да осигури възможности за развитието и използването на електронните 

форми на дистанционно обучение за студентите от ЛТУ и прилагането на ГИС 

технологиите за управление на географска информация. 

 Да предостави на студентите и академичния състав на висшето училище 

възможности за творчество и иновации в изграждането на електронна учебна среда, 

съобразена със съвременните изисквания и потребности на обучаваните. 

 Да улесни работата с хора със специални потребности и да осигури условия 

за равен достъп до висше образование и обучение по ГИС.  

 

2. Теоретична подготовка и тематичен план на упражненията. 

Модулът за упражнения по ГИС е програмиран със средствата на платформата 

Blackboаrd Learn+ [1]. Той е предназначен за дистанционно обучение по ГИС (дисциплина 

40_14 : Географски информационни системи). В него се разглеждат теоретично 4 основни 

теми от учебната програма по ГИС за студентите-магистри от специалност „Горско 

стопанство“ (в рамките на 15 часа от предвидения общ хорариум). В процеса на обучение 

се използват приложенията на софтуерния пакет за ГИС MapInfo Professional. 

Тематичният план включва следните теми [3], [4]: 

Тема 1 „Въведение в ГИС и софтуерния пакет MapInfo Professional - менюта, 

инструменти, прозорци, настройки. Графични и неграфични данни в ГИС.“ 

Тема 2 “Работа с графични данни.Тематични карти - векторни данни, основни 

графични обекти, слоеве, елементи на картата.“ 

Тема 3 „Обработка на атрибутните данни. Получаване на справки и отчети, 

създаване на нови данни чрез SQL заявки към бази данни в ГИС. Представяне на данните 

чрез диаграми.“ 

Тема 4 „Работа с растерни данни и регистриране на изображения. Възможности за 

дигитализация от екрана и извличане на векторни данни от растерни слоеве. Създаване на 

макети за печат.“ 

За всяка от тях е съставен работен план, разгледани са основни понятия и 

принципи по дадена тема, изложени са подробни пояснения за работа в съответните 

менюта на избрания софтуер за ГИС. Разгледани са кокретни примери и резултати от 

решаването на специфични за горското стопанство задачи. За успешната работа със 

софтуера за ГИС е съставен речник на често използваните термини и командите в MapInfo 

Professional [3], [4].  

 

3. Практическа подготовка на студентите в електронния модула по ГИС.  

В началото на обучението по ГИС в платформата Blackboаrd Learn+ всеки студент 

получава индивидуално задание за разработка на Проект по ГИС (фиг. 1). В специална 

папка в платформата (Колекция съдържание на дисциплината ГИС) са записани 

необходимите за целта предварително подготвени от преподавателя данни за учебните 

обекти – учебно-опитно горско стопанство (УОГС) „Петрохан“, Бързия и УОГС 

„Г. Аврамов“, Юндола (фиг. 2). 



 

Фиг. 1. Задание за Проект по ГИС 

 

Фиг. 2. Учебни обекти 

 

Всеки студент представя изпълнените задачи от проекта си в платформата, 

съгласно структурата и срока в заданието. Проектът се счита за завършен след 

представяне на файлове със задачите от проекта в подходящ формат (*.wor, *.jpg); файл с 

представяне на проекта (*.ppt или *.doc); файл със самооценка (*.doc или *.xls) и файл с 

попълнен анкета (*.doc). Оценяването се извършва в електронния дневник на 

дисциплината от преподавателя въз основа на оценка от изпълнението на елементите от 

задачите в проекта, резултатите от положените от студента два теста в платформата, 

самооценката на проекта от студента и представянето на проекта.  
 

4. Резултати от разработката на електронния модул по ГИС. 

Основната страница на платформата Blackboard learn+ (http://193.23.52.23) 

включва различни раздели, менюта, инструменти и дисциплини за обучение, показани на 

фиг. 3. След влизане в дисциплината ГИС 40_14 могат да бъдат разгледани материалите 

от модула по ГИС чрез вертикалния списък с елементи, представен на фиг. 4. 

http://193.23.52.23/


 

Фиг. 3. Начална страница на Blackboard learn+ 

 

Фиг. 4. Основни раздели в Модула по ГИС 

Основните елементи в модула по ГИС са: 

 Начална страница – обяви, календар, задачи и други табла;  

 Анотация – кратко представяне на дисциплината и учебните обекти;  

 Преподавател – информация за преподавателя и данни за комуникация;  

 Указания за работа – за модула по ГИС; за платформата Blackboard learn тм+;  

 Списък на студенти – целева група;  

 График на преподавателя; 

 Съдържание на модула (фиг. 5 и фиг. 6) : 

 Теми от модула; 

 Планове по темите; 

 Материали по Теми 1, 2, 3, и 4; 

 Речник с термини и команди; 



 Задание; 

 Оценяване (фиг. 8); 

 Самооценяване; 

 Видеоматериали, ръководства и други източници; 

 Други инструменти; 

 Задания за студенти; 

 Проекти на студенти – примерен проект, приети проекти (фиг. 9 и фиг. 11); 

 Тестове (фиг. 7); 

 Анкета; 

 Конспект; 

 Дати за изпит. 

Допълнителните инструменти на дисциплината (Представяне на студентите, 

Журнал, Табла с Дискусии, Блог, Календар, Обяви, Проучвания, Уикита) са разработени 

за осъществяване на динамична връзка между преподавателя и групата студенти (фиг. 6). 

Файловете с готовите резултати (фиг. 9), формулярът за оценка (фиг. 8) и друга 

информация са съхранени в Blackboard посредством меню Колекция Съдържание 

(фиг. 11). Oбобщените резултати и оценки на студентите са извършени с помощта на 

електронния дневник (фиг. 10). 

 

Фиг. 5. Структура на модула по ГИС 



 

 

Фиг.  6. Теми от модула 

 

Фиг. 7. Тест по темите 

 



 

Фиг. 8. Критерии за оценка на задачите в проекта по ГИС 

 

 

Фиг.  9. Решени задачи от проекта по ГИС 

 

Фиг. 10 Електронен дневник 

 



 

Фиг. 11. Колекция съдържание 

 

5. Изводи 

Разработеният електронен модул по ГИС в платформата Blackboard learn+ дава 

основни познания за дисциплината ГИС и начален практически опит за работа с 

разглеждания софтуерен пакет за ГИС MapInfo Professional. 

Настоящият модул по ГИС е предназначен за образователна и квалификационна 

степен „Магистър“, специалност „Горско стопанство“ и е основа за бъдещото 

професионално развитие на обучаваните студенти в областта на ГИС технологиите. 

Дистанционото обучение по ГИС е подходящ метод за обучение и придобиване на 

умения от студентите за решаване на практически задачи в областта на горското 

стопанство, ландшафтната архитектура, екологията и създаване на приложения и крайни 

продукти чрез анализ на пространствено свързани данни в специализирани бази данни за 

горски територии. 
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