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СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ 

БАЗИ ДАНИХ І МАРКУВАННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИДИ РОСЛИН 

У БОТАНІЧНИХ САДАХ, ДЕНДРОЛОГІЧНИХ ПАРКАХ 

ТА ПАРКАХ-ПАМ’ЯТКАХ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА
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З метою розширення сфери послуг відвідувачам парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержав-
ного значення «Феофанія» створено спеціалізовану систему для ідентифікації та отримання інформації про види 
рослин, до якої входить електронна база даних і спеціальне маркування з використанням QR-кодів. Система дозво-
ляє оптимізувати еколого-освітню діяльність у ботанічних садах, дендрологічних парках та парках-пам’ятках садово-
паркового мистецтва, збільшити чисельність відвідувачів, поліпшити якість надання рекреаційних послуг, поширити 
інформацію про унікальні об’єкти природно-заповідного фонду України.

К л ю ч о в і  с л о в а: система, база даних, маркування, QR-код, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва за-
гальнодержавного значення «Феофанія».
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Протягом останніх п’яти років високої по-
пулярності набули мобільні електронні при-
строї на базі різноманітних операційних сис-
тем, так звані «смартфони» та «планшети», 
які, по суті, є мініатюрними комп’ютерами й 
здатні виконувати складні завдання. Біль-
шість з них оснащені GPS-приймачами, мають 
можли вість доступу до мережі Інтернет та 
вбудовані фото- та відеокамери, які за допо-
могою від по відного програмного забезпечення 
здатні здійснювати функцію розпізнавання 
штрих- та QR-кодів. Подібні коди дозволяють 
заши ф ровувати певну інформацію (текст, 
елект ронні адреси, посилання на веб-сторінки 
то що), що часто використовують з рекламною 
метою, для супроводу товарів та послуг, для 

надання інформації щодо того чи іншого про-
дукту. У деяких країнах QR-коди вико рис то-
вують у ботанічних садах (США), му зеях тощо 
[1—4]. В Україні, попри спроби впровадження 
QR-кодів, зазначена техноло гія ще не здобула 
широкого застосування у ос віт ній та приро-
доохоронній галузі.

У 2016 році Державною установою «Інс-
титут еволюційної екології НАН України» в 
рамках виконання науково-технічного про ек- 
ту «Створення та впровадження системи елект -
ронної бази даних і маркування для іденти-
фікації та отримання інформації по видах 
рос лин у ботанічних садах, дендрологічних 
парках та парках-пам’ятках садово-паркового 
мистецтва» було розроблено та впроваджено 
на території парку-пам’ятки садово-парково го 
мистецтва (ППСПМ) загальнодержавного 
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зна чення «Феофанія» систему електронної 
бази даних і маркування для ідентифікації та 
отримання інформації про видове фіто різ-
номаніття парку. За допомогою цієї сис теми 
відвідувач ботанічного саду або парку, ви-
користовуючи мобільний ґаджет, отримує 
доступ до електронної карти природоохорон-
ної території з позначенням споруд, зон від-
починку, природних та ландшафтних об’єктів, 
власного розташування, а також детальної ін-
формації щодо видів рослин (або інших об’єк-
тів), що представлені в експозиціях. Робота 
системи передбачає встановлення бі ля окре-
мих видів рослин або об’єктів спеціаль них 
табличок із нанесеними QR-кодами, що міс-
тять зашифровані посилання на відповідні 
записи у базі даних, які зберігаються на від-
далених серверах відповідних установ. Апро-
бована система складається з декількох ком-
понентів: програми «Мій парк Феофанія» [5], 
що встановлюється на мобільні пристрої від-

відувачів, бази даних та Інтернет-сторінок, які 
заповнюються інформацією з цієї бази да них 
[6]. Вимоги до технічного рівня мобіль них 
пристроїв є невисокими, а користувацький ін-
терфейс програми – дружній.

Комп’ютерну програму розроблено для ви-
 користання на мобільних пристроях під ке -
руванням операційної системи And roid версії 
4.0 та вище. Вона виконує функції ска ну ван-
ня, розпізнавання та розшифровування QR-
ко дів, доступу до бази даних, відо бра ження 
інформації, визначення та візуалізацію міс це-
знаходження користувача й локальних то чок 
на екрані, а також обробки та подання гео-
просторової інформації про основні об’єк ти 
(види і форми рослин, елементи інфра струк-
тури) на території парку. Функціонування про-
 грами передбачає наявність бази даних видів 
рослин на віддаленому сервері, доступ до сис-
теми геопозиціювання (GPS), доступ до ме-
режі Інтернет з використанням бездрото вого 

Рис. 1. Початкове вікно програми Рис. 2. Вікно сканера QR-кодів
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каналу зв’язку, наявність табличок із нане-
сеними QR-кодами, що встановлюються біля 
відповідних рослинних об’єктів. 

Програма складається з окремих модулів, 
запуск яких здійснюється за допомогою гра-
фічного інтерфейсу. Після запуску програми 
з’являється вікно з трьома кнопками (рис. 1). 
Кнопка «Що за рослина?» дозволяє перейти 
до сканування таблички з QR-кодом, кнопка 
«Карта парку» відкриває карту парку, кнопка 
«Довідка» відкриває довідку з користування 
програмою. 

Після натискання кнопки «Що за рослина?» 
здійснюється виклик вікна сканера QR-ко-
дів. Для сканування необхідно навести каме-
ру мобільного пристрою на табличку із зоб-
раженням QR-коду таким чином, щоб QR-код 
було розташовано у центрі екрану мобільного 

пристрою та затримати мобільний пристрій в 
такому положенні (рис. 2). Після успішного 
зчитування сканером QR-коду в окремому 
вікні відкривається інформація про обрану 
рослину (рис. 3). Інформація завантажується 
на пристрій за допомогою бездротового ка-
налу зв’язку.

Після натискання кнопки «Карта пар ку» 
здійснюється виклик вікна, де відображено он-
лайн-карту території з позначеннями об’єк тів 
інфраструктури парку та місце зна ходження 
користувача (рис. 4). Для вста нов лення точ-
ного місцезнаходження необхідно аби елект-
ронний пристрій підтримував тех нологію 
геопозиціювання. Карту можна обертати, змі-
нювати масштаб, прокладати марш рути до 
обраних точок. Для зручності корис тування 
програма має функцію візуалізації окремих 

Рис. 3. Вікно з інформацією про рослину Рис. 4. Вікно з картою парку
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груп об’єктів, наприклад дитячих майданчи-
ків, зон паркування, зупинок гро мад ського 
транспорту тощо. Також при натискан ні на 
позначки об’єкту на екран виводиться інфор-
мація щодо нього.

Програма «Мій парк Феофанія» знаходиться 
у загальному доступі за посиланням: https://
play.google.com/store/apps/details?id=ua.kiev.
feofaniya.volodimirg.my_park_feofaniya.

База даних містить розгорнуту інформацію 
щодо кожного виду рослин, представлених у 
колекції ППСПМ «Феофанія»: його бо та ніч-
ну назву, історичні відомості щодо по ширення 
та використання, особливості біо логії, фото-
графії в різних фенологічних фазах розвитку 
тощо, перспективність його вико рис тання в 
декоративному озелененні та основ ні особ ли-
вості культивування. База даних видів рослин 
досить гнучка і дозволяє опе ративно вносити 
зміни, додавати нові записи, автоматично ге-
нерує QR-коди з посиланням на окремий 
за пис у базі даних. Також у відвідувачів є мож-
ливість отримувати інфор мацію без вста нов-
лення мобільного додатку. Необхідно лише 
просканувати QR-код з таблички та розпізнати 
його будь-яким про грамним продуктом, а піс-
ля цього перейти за посиланням для от ри-
мання відповідної інформації.

Використання такої системи дозволяє сут-
тєво розширити еколого-освітню діяльність 
установ природно-заповідного фонду Украї-
ни, широке впровадження її сприятиме збі ль -
шенню інформованості та залученню насе-
лення до природоохоронної діяльності, при-
щепленню любові до природи рідного краю 
та України.

ВИСНОВКИ

Розроблено систему електронної бази даних 
і маркування для ідентифікації та отримання 
інформації про види рослин, яка може бути 
впроваджена на території ботанічних садів, 
дендропарків, парків-пам’яток садово-парко-
вого мистецтва, національних природних 
пар ків (при обладнанні еколого-туристичних 
маршрутів) тощо. Необхідними умовами для 

використання є можливість доступу до мере-
жі Інтернет із використанням бездротового ка -
налу зв’язку, наявність табличок з QR-кода -
ми та відповідних записів у базі даних видів 
рослин. Впровадження розробки сприятиме 
підвищенню якості та розширенню мож ли -
востей надання інформації як при екскур -
сійному обслуговуванні організованих груп 
відві дувачів, так і окремих шанувальників 
природи.

Роботу виконано в рамках науково-тех ніч-
ного проекту «Створення та впроваджен-
ня системи електронної бази даних і мар ку-
 вання для ідентифікації та отримання інфор-
мації по видах рослин у ботанічних садах, 
дендрологічних парках та парках-пам'ятках 
са дово-паркового мистецтва» (Розпорядження 
Президії НАН України від 31.03.2016 р. № 197) 
в 2016 році.
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CREATION AND IMPLEMENTATION 
OF AN ELECTRONIC DATABASE AND MARKING 

SYSTEM FOR IDENTIFYING AND OBTAINING 
INFORMATION ON PLANT SPECIES IN BOTANICAL 

GARDENS, DENDROLOGICAL PARKS AND PARK 
MONUMENTS OF THE LANDSCAPE ART

A special system for identifying and obtaining information 
on plant species has been developed in order to extend the 

range of services for visitors of Feofaniya national park mo-
nument of landscape art. The system includes an electronic 
database and a special system for marking with QR-codes. It 
enables to optimize ecological and educational activities in 
botanical gardens, arboretums, and parks monuments to 
attract more visitors, to enhance the quality of recreation 
services, to spread information about unique objects of na-
ture reserve fund of Ukraine.

Keywords : system, database, marking, QR-code, and 
Feofaniya national park monument of the landscape art.
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СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

И МАРКИРОВКИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВИДАХ 

РАСТЕНИЙ В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ, 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКАХ 

И ПАРКАХ-ПАМЯТНИКАХ 
САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА

С целью расширения сферы услуг посетителям пар-
ка-памятника садово-паркового искусства общегосудар-
ственного значения «Феофания» создана специализиро-
ванная система для идентификации и получения инфор-
мации о видах растений, в которую входит элект ронная 
база данных и специальная маркировка с использова-
нием QR-кодов. Система позволяет оптимизировать 
эколого-образовательную деятельность в ботанических 
садах, дендрологических парках и парках-памятниках 
садово-паркового искусства, увеличить количество по-
сетителей, улучшить качество предоставления рек-
реа ционных услуг, распространять информацию об 
уни кальных объектах природно-заповедного фонда 
Украины.

Ключевые слова : система, база данных, маркиров-
ки, QR-код, парк-памятник садово-паркового искусства 
общегосударственного значения «Феофания».


