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ВСТУП 
Начальна дисципліна «Геоінформаційні системи» є нормативною дисципліною, що 

викладається на ІІІ курсі в V-му семестрі в обсязі 144 годин, з них лекцій – 34 години, 
лабораторні заняття – 34 годин, самостійна робота – 76 годин. Форма підсумкового 
контролю – іспит. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 4,0 
кредитів ECTS. 

Метою навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» є ознайомлення 
студентів з історією ГІС, з основними поняттями і термінами ГІС; ознайомити з сучасним 
станом ГІС, їх місцем в сучасній геології, науці і техніці; технічним, програмним і 
інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, 
апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС муніципального, 
кадастрового, геологічного, екологічного і іншого призначення; виробити у студентів 
навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставленої задачі. 

Завданням навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» є ознайомлення з 
ГІС системами, які розробляються і застосовуються  з метою розв’язання наукових і 
прикладних задач з моніторингу екологічних ситуацій, раціональному використанню 
природних ресурсів, а також інфраструктурного проектування, місцевого та регіонального 
планування, з метою прийняття оперативних заходів в умовах надзвичайних ситуацій. 

Предметом вивчення геоінформаційних систем є геоб’єкти, геосередовище, 
геопроцеси (природні та техногенні), а також - іноформація та інформацйійні технології. 

Курс забезпечує опанування комп‘ютерними технологіями: підготовки даних та 
графічних документів, електронних карт, обробки зображень, математичного аналізу 
даних на комп‘ютері, пошуку інформації в Інтернет, програмування простих задач 
аналізу даних. 

Протягом курсу студент повинен набути таких знань та вмінь: 
Знати: 

 стан і перспективи розвитку ГІС, місце ГІС серед інших інформаційних 
систем;  

 основні принципи побудови ГІС, їх організацію і можливості;  
 особливості програмних і інструментальних засобів ГІС;  
 можливості практичного застосування ГІС в управлінні, бізнесі, науці і 

техніці. 
 

Вміти: 
 обрати необхідні умови для створення проекту ГІС з урахуванням вимог 

замовника для ГІС різного призначення;  
 розробити схему і методику для оптимального вирішення поставленої 

задачі;  
 побудувати необхідну для конкретного ГІС проекту базу даних; 
 Використовувать для реалізації проекту програмне забезпечення типу 

MapInfo, ArcView, WinGIS 
 
Начальна дисципліна «Геоінформаційні системи» займає базове місце в 

структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
„бакалавр з геології”, оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи 
фундаментальних і прикладних наук, зокрема: фізики, математики, хімії, біології, 
гідрогеології, геології, геохімії, геофізики, інженерної геології, механіки ґрунтів 
інформатики та багатьох інших, і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. 
Навчальна дисципліна «Геоінформаційні системи» має прикладний професійно-
орієнтований характер.  

Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами - при вивченні дисципліни 
«Геоінформаційні системи» студентам необхідні знання з таких навчальних дисциплін як 
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«Фізика», «Вища математика», «Хімія», «Математична статистика та обробка геологічної 
інформації», «Загальна геологія», «Мінералогія», «Петрографія», «Літологія», «Основи 
геофізики», «Загальна гідрогеологія», «Інженерна петрологія» та «Інженерна геологія», 
«Інфоматика». Одержані знання та вміння використовуються у подальших курсах 
бакалаврату, зокрема в курсі «Програмування в геоінформаційних системах. 

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з начальної 
дисципліни «Геоінформаційні системи». Поточний контроль знань здійснюється за 
модульно-рейтинговою системою та передбачає: виконання лабораторних робіт – 40 
балів, проведення 2 письмових модульних контрольних робіт – 20 балів. Максимальна 
кількість балів, отриманих на протязі семестру, становить 60 балів. Мінімум залікових 
балів при яких студент допускається до іспиту становить 36 балів. 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту із виконанням письмових і 
усних завдань. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті, складає 40 
балів. Підсумкова оцінка з дисципліни «Геоінформаційні системи» розраховується з 
урахуванням оцінок за всі змістові модулі, включаючи екзаменаційну. Для оцінки 
«відмінно» необхідно отримати 90-100 балів, «добре» – 85-89 балів, «задовільно» – 60-64 
бали. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка «незадовільно». 

 
Контроль знань. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
Поточний         
 - лабораторні роботи -      40 балів; 
- 2 письмові модульні контрольні роботи   20 балів; 
Разом        60 балів; 
Підсумковий 
– комплексний підсумковий модуль (іспит)  40 балів; 
Всього       100 балів; 
Мінімум залікових балів при яких  
студент допускається до іспиту    36 балів; 
 

Формули й порядок розрахунку оцінок змістовних модулів 
та підсумкової комплексної роботи (іспиту) 

 

Змістов
ний 

модуль 
1 (ЗМ1) 

Змістов
ний 

модуль 
2 

(ЗМ2) 

Комплек
сний 

підсумко
вий 

модуль 
(КПМ) - 

іспит 

Підсумк
ова 

оцінка 
(ПО) 

Вагові 
коефіціє
нти (%) 

30% 
k1 = 0,3 

30% 
k2 = 0,3 

40% 
kісп = 0,4 100% 

Максимал
ьна оцінка 

в балах 
100 100 100 100 

Оцінка 
(бали) 30 30 40 100% 

 
Підсумкова оцінка в балах з дисципліни (ПО) розраховується за 

накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за змістовні модулі (ЗМ) 
та комплексний підсумковий модуль (КПМ) - іспит: 
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ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 +КПМ; 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75-84 – «добре»; 
85-89 – «добре» («дуже добре»); 
90-100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 
За 100-бальною 

шкалою 
Оцінка за національною  

шкалою 
90 - 100 5 відмінно 
85 - 89 
75 - 84 

4 добре 

65 - 74 
60 - 64 

3 задовільно 

1 - 59 2 незадовільно 
 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
середнє арифметичне за три змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі 
менше 36 підсумкових балів), то студент не допускається до іспиту і вважається 
таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр 
з дисципліни «Геоінформаційні системи». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ПИСЬМОВИХ  
МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Кількість годин № 

ч/
ч 

Назва лекції, лабораторної  
роботи та письмової модульної 

контрольної роботи 
лекці

ї 
лаборатор
ні роботи 

самостійн
а робота 

контрольн
а 

модульна 
робота 

 
1 Лекція 1. Предмет, мета та завдання 

навчальної дисципліни. Історія розвитку 
геоінформаційних систем й сучасний стан.  

2  4  

2 Лекція 2. Загальні принципи побудови 
моделей даних в ГІС. Основні поняття 
моделей даних. 

3  4  

3 Лекція 3. Просторові моделі і структури 
даних. Растрова і векторні моделі даних. 

3  4  

4 Лекція 4. Створення просторових баз 
даних. Вимоги до БД ГІС. 

2  4  

5 Лекція 5. Поняття про картографічні 
проекції. Види проекцій, зв’язок проекцій, 
перетворення проекцій. 

4  8  

6 Лекція 6. Перетворення графічної 
інформації в цифрову форму.  

2  4  

7 Лекція 7. Особливості організації даних в 
ГІС.  

2  4  

8 Лекція 8. Елементарний просторовий 
аналіз і вимірювання у ГІС. 

3  6  

9 Лекція 9. Класифікація та 
перекласифікація просторових об’єктів в 
ГІС.  

3  6  

10 Лекція 10. Статистичні поверхні у ГІС. 2  6  
11 Лекція 11. Просторові розподіли об’єктів 

у ГІС. 
2  6  

12 Лекція 12. Накладання шарів у ГІС. 2  6  
13 Лекція 13. Вивід результатів аналізу у 

ГІС.  
2  4  

14 Лекція 14. Дистанційне навчання і 
INTERNET. Відкриті ГІС системи. 

2  6  

15 Лабораторна робота 1. Основи роботи з 
ГІС системами. Основні поняття.  Базова 
ГІС курсу – MapInfo. 

 2   

16 Лабораторна робота 2. Створення 
фрагменту власної навчальної ГІС. 
Введення точкових об’єктів. Введення 
лінійних об’єктів. Введення площинних 
об’єктів. Введення атрибутивної 
інформації. Прив’язка карт та 
космознімків. Базова ГІС курсу – MapInfo. 

 4   

17 Лабораторна робота 3. Редагування 
графічних даних (основи графічного 

 4   
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редагування, операції з буфером обміну, 
створення точкових об’єктів). 
Відцифрування карт фактичного 
матеріалу. Створення карт різного змісту 
(фактичного матеріалу, геологічної, 
гідрогеологічної, екогеологічної). Вивід 
інформації. Базова ГІС курсу – MapInfo. 

18 Лабораторна робота 4. Основи роботи з 
ГІС системами. Основні поняття.  
Структура ГІС проекту та підготовчі дії до 
нього. Базова ГІС курсу – ArcInfo 
(ArcCatalog, ArcMap, ArcToolBox).  

 4   

19 Лабораторна робота 5. Створення 
фрагменту власної навчальної ГІС. 
Введення точкових об’єктів. Введення 
лінійних об’єктів. Введення площинних 
об’єктів. Введення атрибутивної 
інформації. Прив’язка карт та 
космознімків. Створення карт. Аналіз 
отриманих результатів. Створення власних 
символів та стилів. Операції з 
атрибутивними даними. Базова ГІС курсу 
– ArcInfo (ArcCatalog, ArcMap, 
ArcToolBox).  

 4   

20 Лабораторна робота 6.  Перетворення 
даних. Побудова TIN поверхонь. Побудова 
GRID поверхонь. Класифікація даних. 
Просторовий аналіз. Базова ГІС курсу – 
ArcInfo (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolBox, 
інструменти SpatialAnalyst).  

 4   

 Лабораторна робота 7. Операції з даними 
отриманими за допомогою геодезичної 
зйомки та з застосуванням GPS технологій. 
Перетворення даних. Перекласифікація та 
переприв’язка даних. Базова ГІС курсу – 
ArcInfo (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolBox, 
інструменти SurveyAnalyst).  

 4   

21 Лабораторна робота 8. Конвертація 
стандартних типів даних. Імпорт та 
експорт даних. Прив’язка та пере 
класифікація імпортованих даних. 
Перетворення векторних та растрових 
даних. Створення власних результуючих 
шарів. Базова ГІС курсу – MapInfo та 
ArcInfo 

 4   

22 Лабораторна робота 9. Основні  поняття 
про векторизацію. Базовий векторизатор 
курсу – MapEdit. 

 2   

23 Лабораторна робота 10. Основи роботи з 
відкритими ГІС системами. Створення 
карт різного змісту (фактичного матеріалу, 
геологічної, гідрогеологічної, 

 2   
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екогеологічної). 
24 Письмова модульна контрольна робота 

№1.  
   2 

25 Письмова модульна контрольна робота 
№2. 

   2 

26 Екзамен     
РА
ЗО
М 

144 34 34 76  

      
      
      
      

Загальний обсяг 144 годин, у тому числі: 
Лекції – 34 години; 
Лабораторні роботи – 34 годин; 
Самостійна робота – 76 годин. 
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ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

Лекція 1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни. Історія розвитку 
геоінформаційних систем й сучасний стан (2 год).  
Загальне уявлення про ГІС. Принципи побудови і застосування ГІС. Апаратне 
забезпечення ГІС. Види ГІС. CAD - системи, MAPPING - системи. Класифікація ГІС по 
функціональних можливостях. Види архітектури ГІС. Вибір ГІС. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Самостійна робота (4 год). 
 

Лекція 2. Загальні принципи побудови моделей даних в ГІС. Основні поняття 
моделей даних (3 год).  
Класифікаційні задачі. Аспекти розгляду моделей даних. Базові моделі даних, що 
використовуються в ГІС. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 1. Основи роботи з ГІС системами. Основні поняття.  Базова ГІС 

курсу – MapInfo (2 год).  
 
Рекомендована література: [6] 
 
Самостійна робота (4 год). 

 
Лекція 3. Просторові моделі і структури даних. Растрова і векторні моделі даних 

(3 год).  
Просторові моделі і структури даних. Просторові об'єкти на керованій території. Растрова 
і векторні моделі даних. Атрибутивні дані. Організація зв'язку атрибутивної і векторної 
інформації. Просторові і непросторові атрибути. Структури даних для растрової і 
векторної моделей. Топологічні векторні моделі. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 2. Створення фрагменту власної навчальної ГІС. Введення 

точкових об’єктів. Введення лінійних об’єктів. Введення площинних об’єктів. Введення 
атрибутивної інформації. Прив’язка карт та космознімків. Базова ГІС курсу – MapInfo. 
(4 год).  

 
Рекомендована література: [6] 
 
Самостійна робота (4 год). 

 
Лекція 4. Створення просторових баз даних. Вимоги до БД ГІС (2 год). 

Джерела просторової інформації - паперові карти, дані дистанційного зондування. 
Стандартні формати. Перетворення форматів. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 3. Редагування графічних даних (основи графічного редагування, 

операції з буфером обміну, створення точкових об’єктів). Відцифрування карт фактичного 
матеріалу. Створення карт різного змісту (фактичного матеріалу, геологічної, 
гідрогеологічної, екогеологічної). Вивід інформації. Базова ГІС курсу – MapInfo (4 год).  
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Рекомендована література: [6] 
 
Самостійна робота (4 год). 

 
Лекція 5. Поняття про картографічні проекції. Види проекцій, зв’язок проекцій, 

перетворення проекцій (4 год). 
Види проекцій та їх класифікація, зв’язок проекцій, перетворення проекцій. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 4. Основи роботи з ГІС системами. Основні поняття.  Структура 

ГІС проекту та підготовчі дії до нього. Базова ГІС курсу – ArcInfo (ArcCatalog, ArcMap, 
ArcToolBox) (4 год).  

 
Рекомендована література: [7] 
 
Самостійна робота (8 год). 

 
Лекція 6. Перетворення графічної інформації в цифрову форму (2 год). 

Оцифровка по растровій підкладці - автоматизована і ручна. Сканування і створення 
растрових структур даних. Необхідність і методи перетворення векторної і растрової 
інформації. Пошарове представлення інформації. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 5. Створення фрагменту власної навчальної ГІС. Введення 

точкових об’єктів. Введення лінійних об’єктів. Введення площинних об’єктів. Введення 
атрибутивної інформації. Прив’язка карт та космознімків. Створення карт. Аналіз 
отриманих результатів. Створення власних символів та стилів. Операції з атрибутивними 
даними. Базова ГІС курсу – ArcInfo (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolBox) (4 год).  

 
Рекомендована література: [7, 8] 
 
Самостійна робота (4 год). 
 

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАПИТАНЬ ДО ПЕРШОГО МОДУЛЯ: 
 

 Чим відрізняються топологічні і   нетопологічні векторні моделі. 
 Дайте визначення ГІС. Зв’язок геоінформатики з іншими галузями. 
 Основні моделі інформаційних ресурсів. 
 Сильно і слабко типізовані моделі. 
 Статичні і динамічні моделі. 
 Аналогові і дискретні моделі. 
 Масштаб дії та життєвий цикл моделі. 
 Форми представлення моделей даних. 
 Базові моделі даних, що використовуються в геології. 
 Основні поняття реляційних баз даних. 
 Основні етапи проектування баз даних. 
 Нормалізація даних. 
 Особливості створення баз даних з просторово-локалізовними даними. 
 Просторова локалізація даних в ГІС. 
 Основні типи координатних даних. 
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 Взаємозв’язок між координатними моделями. 
 Організація даних в ГІС. Растрове представлення. 
 Організація даних в ГІС. Векторне представлення. 
 Геоінформатика. Основні задачі геоінформатики. 
 Геоінформатика. Області застосування геоінформатики. 
 Види ГІС. CAD - системи, MAPPING - системи. 
 Архітектура ГІС. Види архітектури ГІС. 
 Перетворення графічної інформації в цифрову форму.  
 Типи помилок при створенні баз даних в ГІС. 
 Оцифровка по растровій підкладці - автоматизована і ручна. 
 Необхідність і методи перетворення векторної і растрової інформації. 
 Історія розвитку ГІС. 
 Різновиди векторно-топологічних моделей. 
 Найбільш характерні багатошарові растрові моделі. 
 Типи подавання просторових об’єктів . Шкали вимірювання даних. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
Лекція 7. Особливості організації даних в ГІС (2 год). 

Географічні координати, положення точок на поверхні Землі. Атрибутивний опис. 
Векторні і растрові моделі. Оверлейні структури. Тривимірні моделі. Введення графічної 
інформації в ГІС. Векторизація графічних даних. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Самостійна робота (4 год). 
 

Лекція 8. Елементарний просторовий аналіз і вимірювання у ГІС (3 год). 
Пошук об’єктів у растрових та у векторних ГІС. Ідентифікація обраних об’єктів для 
точкових, лінійних та полігональних об’єктів. Просторові об’єкти високого рівня. 
Знаходження та особливості вимірювання просторових атрибутів. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 6.  Перетворення даних. Побудова TIN поверхонь. Побудова 

GRID поверхонь. Класифікація даних. Просторовий аналіз. Базова ГІС курсу – ArcInfo 
(ArcCatalog, ArcMap, ArcToolBox, інструменти SpatialAnalyst) (4 год).  

 
Рекомендована література: [7, 9] 
 
Самостійна робота (6 год). 
 

Лекція 9. Класифікація та перекласифікація просторових об’єктів в ГІС (3 год).  
Типи класифікацій. Зміст складних операцій з перекласифікації. Види фільтрів. Буфери. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 7. Операції з даними отриманими за допомогою геодезичної 

зйомки та з застосуванням GPS технологій. Перетворення даних. Перекласифікація та 
переприв’язка даних. Базова ГІС курсу – ArcInfo (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolBox, 
інструменти SurveyAnalyst) (4 год).  

 
Рекомендована література: [7, 10] 
 



 11 

Самостійна робота (6 год). 
 

Лекція 10. Статистичні поверхні у ГІС (2 год). 
Дискретні та неперервні поверхні у ГІС. Методи зображення статистичних поверхонь. 

Ізолінії. Вибірки статистичних поверхонь. Цифрові моделі рельєфу. Основні методи 
інтерполяції у ГІС. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 8. Конвертація стандартних типів даних. Імпорт та експорт 

даних. Прив’язка та пере класифікація імпортованих даних. Перетворення векторних та 
растрових даних. Створення власних результуючих шарів. Базова ГІС курсу – MapInfo та 
ArcInfo (4 год).  

 
Рекомендована література: [6-10] 
 
Самостійна робота (6 год). 
 

Лекція 11. Просторові розподіли об’єктів у ГІС (2 год). 
Аналіз лінійних, точкових, площиних розподілів. Міри розподілів. Методи аналізу 

квадратів, “найближчого сусіда” та аналізу полігонами Тіссена (діаграм Вороного), як 
методи аналізу точкових розподілів. 

Рекомендована література: [1-5] 
 
Самостійна робота (6 год). 
 

Лекція 12. Накладання шарів у ГІС (2 год). 
Картографічне накладання. Особливості накладання у растрових і у векторних ГІС. 

Накладання полігонів. 
Рекомендована література: [1-5] 
 
Самостійна робота (6 год). 
 

Лекція 13. Вивід результатів аналізу у ГІС (2 год).  
Запити та мови запитів. Постійний і тимчасовий вивід. Електронна карта. Візуалізація 

та візуалізатори. Проблеми, що виникають при візуалізації. Вимоги до візуалізації 
Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 9. Основні  поняття про векторизацію. Базовий векторизатор 

курсу – MapEdit (2 год).  
 
Рекомендована література: [11] 
 
Самостійна робота (4 год). 
 

Лекція 14. Дистанційне навчання і INTERNET. Відкриті ГІС системи (2 год). 
 
Рекомендована література: [1-5] 
 
Лабораторна робота 10. Основи роботи з відкритими ГІС системами. Створення карт 

різного змісту (фактичного матеріалу, геологічної, гідрогеологічної, екогеологічної) 
(2 год). 
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Рекомендована література: [11] 
 
Самостійна робота (6 год). 

 
ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАПИТАНЬ ДО ДРУГОГО МОДУЛЯ: 

 
 Поняття геоїда, еліпсоїда, референц-еліпсоїда, різниця між ними. 
 Що таке картографічна проекція. Аналітичні перетворення проекцій. 

Картографічна сітка. 
 Основні системи координат. Сферична та прямокутна система координат, різниця 

між ними. 
 Поняття масштабу. Основні види масштабів. 
 Поняття стандартних паралелей. Способи отримання проекцій. 
 Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Охарактеризуйте їх по 

характеру спотворень. 
 Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Охарактеризуйте їх по 

виду меридіанів та паралелей нормальної сітки. 
 Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Охарактеризуйте їх по по 

положенню полюса нормальної системи координат. 
 Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Охарактеризуйте їх по 

способу використання. 
 Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Опишіть згідно цієї 

класифікації універсальну поперечну проекцію Меркатора. 
 Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Опишіть згідно цієї 

класифікації проекцію Гаусса-Крюгера. 
 Просторовий розподіл об’єктів у ГІС. Охарактеризувати міри щільності та форми. 
 Методи аналізу квадратів, “найближчого сусіда” та аналізу полігонами Тіссена 

(діаграм Вороного), як методи аналізу точкових розподілів. 
 Методи аналізу розподілів полігонів . 
 Методи аналізу розподілів ліній. 
 Накладання шарів у ГІС. Процес картографічного накладання. 
 Накладання шарів у ГІС. Накладання у растрових ГІС. 
 Накладання шарів у ГІС. Накладання у векторних ГІС. 
 Статистичні поверхні у ГІС. Дискретні та неперервні поверхні. 
 Подавання топографічних поверхонь у ГІС. Цифрові моделі рельєфу, іх поділ. 
 Процес інтерполяції у ГІС. Інтерполяція векторних та растрових поверхонь. 

Основні методи інтерполяції у ГІС. 
 Класифікація та перекласифікація просторових об’єктів у ГІС. Різниці між цими 

поняттями у растрових та векторних ГІС. 
 Елементарний просторовий аналіз у ГІС. Ідентифікація об’єкту у растрових та 

векторних ГІС. 
 Загальні підходи до визначення точкових, площинних та лінійних об’єктів на 

основі їх атрибутів. 
 Спеціальні підходи до визначення точкових, площинних та лінійних об’єктів на 

основі їх атрибутів. 
 Вимірювання довжини лінійних об’єктів. Обчислення площ полігонів. Різниці між 

цими процесами у растрових та векторних ГІС. 
 Вимірювання відстаней у ГІС, охарактеризувати основні підходи. 
 Моделювання просторово локалізованих об’єктів. Моделювання з використанням 

геогруп. Побудова буферних зон для просторових об’єктів. Геокодування. 



 13 

 Цифрове моделювання та цифрові моделі. Цифрові карти. Метод Вороного-Делоне. 
 Основні методи вводу даних у ГІС. 
 Основні стандарти даних у ГІС. 

 
ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ: 
 

1. Чим відрізняються топологічні і   нетопологічні векторні моделі. 
2. Дайте визначення ГІС. Зв’язок геоінформатики з іншими галузями. 
3. Основні моделі інформаційних ресурсів. 
4. Сильно і слабко типізовані моделі. 
5. Статичні і динамічні моделі. 
6. Аналогові і дискретні моделі. 
7. Масштаб дії та життєвий цикл моделі. 
8. Форми представлення моделей даних. 
9. Базові моделі даних, що використовуються в геології. 
10. Основні поняття реляційних баз даних. 
11. Основні етапи проектування баз даних. 
12. Нормалізація даних. 
13. Особливості створення баз даних з просторово-локалізовними даними. 
14. Просторова локалізація даних в ГІС. 
15. Основні типи координатних даних. 
16. Взаємозв’язок між координатними моделями. 
17. Організація даних в ГІС. Растрове представлення. 
18. Організація даних в ГІС. Векторне представлення. 
19. Геоінформатика. Основні задачі геоінформатики. 
20. Геоінформатика. Області застосування геоінформатики. 
21. Види ГІС. CAD - системи, MAPPING - системи. 
22. Архітектура ГІС. Види архітектури ГІС. 
23. Перетворення графічної інформації в цифрову форму.  
24. Типи помилок при створенні баз даних в ГІС. 
25. Оцифровка по растровій підкладці - автоматизована і ручна. 
26. Необхідність і методи перетворення векторної і растрової інформації. 
27. Історія розвитку ГІС. 
28. Різновиди векторно-топологічних моделей. 
29. Найбільш характерні багатошарові растрові моделі. 
30. Типи подавання просторових об’єктів . Шкали вимірювання даних. 
31. Поняття геоїда, еліпсоїда, референц-еліпсоїда, різниця між ними. 
32. Що таке картографічна проекція. Аналітичні перетворення проекцій. 

Картографічна сітка. 
33. Основні системи координат. Сферична та прямокутна система координат, різниця 

між ними. 
34. Поняття масштабу. Основні види масштабів. 
35. Поняття стандартних паралелей. Способи отримання проекцій. 
36. Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Охарактеризуйте їх по 

характеру спотворень. 
37. Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Охарактеризуйте їх по 

виду меридіанів та паралелей нормальної сітки. 
38. Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Охарактеризуйте їх по по 

положенню полюса нормальної системи координат. 
39. Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Охарактеризуйте їх по 

способу використання. 
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40. Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Опишіть згідно цієї 
класифікації універсальну поперечну проекцію Меркатора. 

41. Класифікація картографічних проекцій (за Каврайським). Опишіть згідно цієї 
класифікації проекцію Гаусса-Крюгера. 

42. Просторовий розподіл об’єктів у ГІС. Охарактеризувати міри щільності та форми. 
43. Методи аналізу квадратів, “найближчого сусіда” та аналізу полігонами Тіссена 

(діаграм Вороного), як методи аналізу точкових розподілів. 
44. Методи аналізу розподілів полігонів . 
45. Методи аналізу розподілів ліній. 
46. Накладання шарів у ГІС. Процес картографічного накладання. 
47. Накладання шарів у ГІС. Накладання у растрових ГІС. 
48. Накладання шарів у ГІС. Накладання у векторних ГІС. 
49. Статистичні поверхні у ГІС. Дискретні та неперервні поверхні. 
50. Подавання топографічних поверхонь у ГІС. Цифрові моделі рельєфу, іх поділ. 
51. Процес інтерполяції у ГІС. Інтерполяція векторних та растрових поверхонь. 

Основні методи інтерполяції у ГІС. 
52. Класифікація та перекласифікація просторових об’єктів у ГІС. Різниці між цими 

поняттями у растрових та векторних ГІС. 
53. Елементарний просторовий аналіз у ГІС. Ідентифікація об’єкту у растрових та 

векторних ГІС. 
54. Загальні підходи до визначення точкових, площинних та лінійних об’єктів на 

основі їх атрибутів. 
55. Спеціальні підходи до визначення точкових, площинних та лінійних об’єктів на 

основі їх атрибутів. 
56. Вимірювання довжини лінійних об’єктів. Обчислення площ полігонів. Різниці між 

цими процесами у растрових та векторних ГІС. 
57. Вимірювання відстаней у ГІС, охарактеризувати основні підходи. 
58. Моделювання просторово локалізованих об’єктів. Моделювання з використанням 

геогруп. Побудова буферних зон для просторових об’єктів. Геокодування. 
59. Цифрове моделювання та цифрові моделі. Цифрові карти. Метод Вороного-Делоне. 
60. Основні методи вводу даних у ГІС. 
61. Основні стандарти даних у ГІС. 
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