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ВСТУП 
 Дисципліна „Геоінформаційні технології в геології» є складовою 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем 6.040103 «Бакалавр» галузі знань 0401 
«Природничі науки» з напряму підготовки 040103-Геологія, спеціальності  

Дана дисципліна  є вибірковою (дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу), за спеціальністю (спеціалізацією) - блок «Геологічна 
зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин» 

Викладається у 1 семестрі 3 курсу в обсязі – 144 год. (4 кредита ECTS) 
зокрема: лекції – 34 год., лабораторних - 34 год. самостійна робота –76 год. 
У курсі передбачено 1 змістових модулі та 1 модульно-контролна робота. 
Завершується дисципліна – іспитом. 
Мета дисципліни – полягає у вивченні різних напрямків геоінформаційних 
досліджень та завдань геоінформатики як науки, висвітлення та засвоєння 
питань структури та класифікаційних ознак геоінформаційних ситем (ГІС), 
функціональних можливостей технологічних блоків ГІС.  
Завдання курсу: належить  формування у студентів систематичного уявлення 
про геоінформаційні технології, просторове моделювання, методах створення 
та використання геоінформаційних систем, а також отримання навичок 
комплексного застосування знань, отриманих при вивченні базових 
спеціалізованих дисциплін.  
Структура курсу: Передбачає проведення одну модульно-контрольну 
роботу  протягом семестру. Змістовий модуль складається з  двох тем 1, 2, 
перша тема містить в собі 3 лекцій та 1 практичну роботу, друга – 13 лекції і 
7 практичних робіт. Закінчується контрольно-модульною роботою.   

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичний матеріал в обсязі всього курсу „Геоінформаційні 
технології в геології”, що передбачений навчальною програмою дисципліни. 
Знати методи геоінформаційних досліджень. Використувати спеціальні 
програмні забезпечення в області ГІС. 
вміти: володіти навичками роботи зі спеціальним програмним 
забезпеченням в області ГІС; Сворювати власних ГІС-проектів. 

Місце дисципліни.  Даний курс направлений на підготовку фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр»  «Геології”, оскільки є 
дисципліною, що комплексно аналізує стан геологічного середовища на 
основі геоінформаційного підходу, визначає важливі взаємозв‘язки між 
окремими його компонентами на базі міждисциплінарних досліджень та 
формує основні навички щодо використання спеціального програмного 
забезпечення. Важливим є накопичення технологічних навичок використання 
геоінформаційних систем за допомогою спеціального програмного 
забезпечення. 
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Зв’язок з іншими дисциплінами,  курс „Геоінформаційні технології в 
геології” вводить студена у коло головних проблем сучасної геоінформатики, 
які необхідно засвоїти на четвертому курсі навчання та фактично створює 
фундамент для успішного використання геоінформаційних технологій для 
вирішення геологічних завдань різного спрямування, що пов’язане з 
пошуками корисних копалин, та розрахунку модулів та складання 
персональних програм для регіональної геології, геодинаміки, стратиграфії, 
мікропалеонтології та ін..  
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять тема 1- 16 год , та тема 2 – 72 год. 
Обов’язковим для іспиту є здача модульної контрольної роботи та лабораторних робіт не 
менше ніж 20 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1  
Min. – 20 балів Max. –60  бали 

лабораторні роботи 10 30 
Модульна контрольна 
робота 1 

10 30 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів, деканатом до здачі іспиту не допускаються.. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 
2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 20 15 35 
Максимум 60 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
  Шкала відповідності заліку    
               

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

 
Змістовний модуль 1. Застосування геінформаційних систем в геології з 
проектування спеціальних модульних систем 
Тема 1. Геоінформатика та її завдання. (33 год.).  Способи побудов моделей. 
Статичне, динамічне, математичне моделювання.  Статистика та аналіз даних 
в геології. Розробка алгоритмів детермінованого моделювання. Моделювання 
в геології. Просторове моделювання. Побудова бази геоданих. Векторизація 
просторових об’єктів. Формування атрибутивної таблиці та внутрішньої бази 
даних. Створення бази даних ArcCatalog.  Створення просторового класу 
геоданих. Ретроспективно-динамічний аналіз в геології.  
Тема Функціональні можливості геоінформаційних систем (78 год.). 
Програми К-MINE, ArcGIS, Mapinfo, Microstation, GISINTEGRO та ін.. Інтерпретація дани  
в ГІС К-MINE. Побудова геологічних розрізів. Каркасне моделювання. Розрахунки 
напруженно-деформованого стану природно-техногенних систем. Аналітичні операції 
методом картуванням. Аналіз ТIN- поверхонь. Побудова трьохвимірного просторового 
об’єкту та аналіз. Інтерпретація геологічних даних з геоінформаційними  даними.  
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
лекції 

Назва лекції 
Лекції Лабор. Самост. роб. 

Змістовий модуль 1 
Застосування геінформаційних систем в геології з проектування спеціальних 

модульних систем 
1 Тема 1. Геоінформатика та її завдання. 

 Лекція 1. Вступ. Просторово визначена 
інформація про Землю, її надра, форми, 
особливості, будову.  Способи отримання 
інформації стосовно комп‘ютерних 
технологій. 

2 2 4 

2 Лекція 2. Геоінформатика та її завдання. 2 2 5 

3 Лекція 3. Історія розвитку геоінформатики 
як наукової дисципліни. Головні напрямки 
геоінформаційних досліджень. 

2 2 4 

4 Тема 2. Функціональні можливості 
геоінформаційних систем.  
Лекція 4. Поняття  геоінформаційних 
систем, інформаційних ресурсів та 
інструментальних засобів 
геоінформаційних систем. 

2 2 5 

5 Лекція 5. Класифікація геоінформаційних 
систем та загальна характеристика їх 
головних функцій. 

2 2 4 

6 Лекція 6. Інформаційне забезпечення ГІС. 
Джерела та введення даних в ГІС. 

2 2 5 

7 Лекція 7. Координатна основа 
геоінформаційних систем. Системи 
координат та геодезична основа 
просторових даних в ГІС. Перетворення 
проекцій в ГІС. Топологія та метрика. 

2 2 4 

8 Лекція 8 Моделі просторових даних та їх 
аналого-цифрове перетворення. Основні 
типи інформації у моделях даних. Форми 
представлення даних в ГІС. 

2 2 5 

9 Лекція 9. Класифікація моделей 
просторових даних  та їх характеристика. 

2  2 4 

10 Лекція 10. Бази даних та управління ними. 2 2 5 

11 Лекція 11. Способи організації сумісного 
використання просторових та 
атрибутивних даних. СУБД та їх функції. 

2 2 4 

12 Лекція 12.Принципи створення ГІС-
проектів для аналізу геологічної 
інформації. Стандарти, формати та моделі 
даних геоінформаційних систем. 

2 2 5 

13 Лекція 13. Геоаналіз та моделювання. 2 2 4 
14 Лекція 14. Призначення та головні 2 2 5 
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функціональні можливості 
4спеціалізованих модулів ГІС. 

15 Лекція 15. Візуалізація просторових 
даних: картографічна візуалізація, 
зображення в різних метриках, реалістичні 
зображення, анімація. 

2 2 4 

16 Лекція 16. Обробка непросторової 
геологічної інформації. 

2 2 5 

17 Лекція 17. Функціональні можливості 
спеціалізованого програмного 
забезпечення ГІС 

2 2                                                                                                                                                                                      4 

 Підсумкова  модульна  контрольна  
робота1* 

   

 ВСЬОГО 34 34 76 
*Контрольні модульні роботи проводяться у  у час лекційного та лабораторного 
навчання. 
 
 
Загальний обсяг 144 год, у тому числі –  
Лекцій – 34 год, 
Лабораторних – 34 год 
Самостійна робота – 76 год. 
/ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
   

Тема 1.  
Геоінформатика та її завдання (33 год.) 

 
Лекція 1. Вступ. Просторово визначена інформація про Землю, її надра, форми, 

особливості, будову.  Способи отримання інформації стосовно комп‘ютерних технологій – 
2 год. 

Надається загальна характеристика просторових геоданих, що становлять значну 
частину національних інформаційних ресурсів, наводиться інформація щодо 
організаційних структур та інструментів, що оперують цими даними. Визначаються 
способи та методи отримання просторово визначеної інформації та її обробка за 
допомогою інформаційних технологій.   
Лабораторна робота 1. Вивчення можливостей, діалогового та програмного 
інтерфейса ГІС ArcView на демонстраційних прикладах – 2 год.  

1.Проаналізувати функціональні можливості програмного продукту ArcView 3.2 на 
реалізованих проектах. 

2. Продемонструвати діалоговий та програмний інтерфейс. 
3. Визначити головні категорії просторово-координових даних та особливості  їх 

застосування при обробці геологічної інформації 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати лекційний та лабораторний 
матеріал, підбрати відповідну літературу до матеріалу. 

Лекція 2. Геоінформатика та її завдання – 2 год. Надається характеристика 
геоінформатики як науки, технології і виробничої діяльності по науковому 
обґрунтуванню, проектуванню, створенню, експлуатації та використанню 
геоінформаційних систем, розробці геоінформаційних технологій. Визначається предмет 
досліджень геоінформатики та її головні завдання. Розглядаються базові поняття 
геоінформатики та її інтеграційні функції.   
Лабораторна робота 2. Виконання базових операцій по роботі із просторово-
координованими даними на основі інтерфейса ГІС ArcView – 2 год.  

1.Обгрунтувати базові операції по роботі із просторово-координованими даними із 
використанням функціональних можливостей програмного продукту ArcView 3.2. 

2. Провести аналіз усіх базових функцій, шо складають ядро геоінформаційних 
технологій та визначити, які інтеграційні процеси супроводжують сучасний розвиток 
геоінформатики 
Завдання для самостійної роботи (5 год.).  Підібрати  та опрацювати літературу до 
матеріалу та оформити лабораторні роботи. 
 
Лекція 3.  Історія розвитку геоінформатики як наукової дисципліни. Головні напрямки 
геоінформаційних досліджень – 2 год. Розглядаються головні причини та передумови, що 
призвели до виникнення та розвитку геоінформатики. Аналізується стан розвитку 
геоінформатики у піонерний, державний, комерційно-професійний та масовий періоди. 
Наводиться характеристика головних користувачів геоінформаційних систем, вимоги до 
апаратного забезпечення, функціональні можливості найбільш відомих програмних 
продуктів у кожний з цих періодів.  
Лабораторна робота 3. Аналіз тематичних шарів ГІС-проекту, визначення 
позиційних та непозиційних характеристик об‘єктів – 2 год.   

1. Проаналізувати дані в готовому ГІС проекті. 
2.  Визначити тематичні шари просторово-координованих даних. 
3.  Проаналізувати атрибутивні таблиці даних кожного шару. 
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4. Виконати аналітичні операції по запиту до баз даних та внесенню в них нової 
інформації.  

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Написати реферат на тему “Періодизація 
розвитку геоінформатики”. Опрацювати тему 1. 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Що являє собою предмет і метод геоінформатики? 
2. Які функції складають ядро геоінформаційних технологій і чому? 
3. На які періоди поділяється історія становлення геоінформатики і як ці періоди 

можна назвати? 
4. Які джерела інформації дають найбільш оперативну просторову інформацію? 
5. У чому полягають особливості застосування матеріалів ДЗЗ в ГІС? 
6. У чому схожість та відмінність плоских прямокутних координат Гауса-Крюгера 

і координат UTM? 
 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Баранов Ю.Б., Берлянт А.М., Капралов Е.Г. и др. Геоинформатика. Толковый 
словарь основных терминов. Под ред. Берлянта А.М., Кошкарева А.В.. - М.: 
ГИС-Ассоциация, 1999. - 204 с, роз. 1.  

2. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. Учебное пособие 
для вузов. – М.:Златоуст, 2000. – 222 с, роз. 1.  

3. Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Навчальний посібник. – К.: 
Обрії, 2007. – 164 с, роз. 1.  

4.  Геоинформатика: в 2 кн: учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, 
В.С. Тикунов и др., под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издат. центр «Академия», 
2008. – Т.1 – 384 с., Т.2 –  480 с, частина 1. 

5. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. - М.: Мир, 1990. 
6.  Де Мерс М.Н. Геоинформационные системы. Основы. М., Изд-во «Дата+», 

1999. 490 с, роз. 1.  
7. Дэвис Дж. Статистика и анализ данных в геологии. - М.: Мир, 1995,розд. 1. 
8. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в 

ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад. Д.М.Гродзинського. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 200 с, частина 1. 

9. Лурье И.К., Косиков А.Г., Ушакова Л.А. и др. Компьютерный практикум по 
цифровой обработке изображений и созданию ГИС/ Дистанционное 
зондирование и ГИС. – М.: Научный мир, 2004. – 148 с, частина 1.  

10. Никитин А.А. Геоинформатика. – М.: Недра, 1992. – 302 с. 
11.  Основы геоинформатики: в 2 кн. / коллектив авторов. Под ред. В.С. Тикунова. 

– М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 832с, частина 1-2.  
12.  Филатов Н.Н. Географические информационные системы. Применение ГИС 

при изучении окружающей среды. – Петрозаводск: изд-во КГПУ, 1997. – 104с 
роз. 1-2.  

13. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. - М.: Мир, 
1974. 

14. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 
статистика, 1998, роз. 1-2. 

Додаткова  

15. Геоэкоинформатика. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 112с,  роз. 1.  
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16. Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации, частина 1 
17. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения: учебно-

справочное пособие. – М.: ИГЕМ РАН, 2000. – 76с, роз.1.  
18. Новаковский Б.А., Прасолова А.И., Прасолов С.В. Цифровая картография: 

цифровые модели и электронные карты. – М.: изд-во МГУ, 2000. – 116с, 
частина 1-2.  

19. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. – М.: Каталог, 2002. – 
106с,  роз. 1  

 
Тема 2 

Функціональні можливості геоінформаційних систем (78 год.) 
Лекція 4.  Поняття  геоінформаційних систем, інформаційних ресурсів та 
інструментальних засобів геоінформаційних систем – 2 год. Визначається поняття 
геоінформаційних систем, аналізуються базові категорії – дані, інформація, знання. 
Характеризуються приклади геоінформаційних систем та рохроблених проектів для 
вирішення конретних геологічних завдань. Визначаються головні терміни 
функціональності ГІС. Аналізується спільність ГІС з іншими видами автоматизованих 
систем та їх відмінності. 
Лабораторна робота 4. Введення даних в ГІС та прив’язка растру – 2 год.  

1. Ввести картометричні дані в ГІС та зробити прив‘язку растру.  
2. Провести аналіз термінологічних визначень геоінформаційних систем, 

користуючись різними джерелами. 
3.  Скласти власне визначення геоінформаційної системи.  

 
Завдання для самостійної роботи (5  год.).  Підібрати відповідну літературу  до 
лекційного та практичного матеріалу, опрацювати її. 
 
Лекція 5. Класифікація геоінформаційних систем та загальна характеристика їх 
головних функцій – 2 год. Надаються відомості щодо класифікації геоінформаційних 
систем за декількома принципами: просторовому охопленню, предметній області 
інформаційного моделювання, функціональності та рівнем управління. Аналізуються 
головні функції ГІС – збір даних, їх обробка, створення концептуальних моделей та 
аналізу даних, та прийняття рішень.   
Лабораторна робота 5. Створення цифрової карти: підключення растрової підложки, 
створення таблиць об‘єктів – 2 год.  

1. Створити атрибутивні таблиці відповідних об‘єктів.  
2. Визначити, у чому полягає головна відмінність ГІС від інших інформаційних 

систем, відповідь обґрунтувати із залученням даних про функціональні можливості та 
особливості представлення даних в різних геоінформаційних системах.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  Опрацювати літературні джерела, та 
оформити лабораторні роботи 4 та 5. 
 
Лекція 6. Інформаційне забезпечення ГІС. Джерела та введення даних в ГІС – 2 год. 
Надається загальна інформація щодо джерел просторових даних для ГІС як основи їх 
інформаційного забезпечення. Аналізуються впорядковані набори даних – картографічні, 
статистичні, аерокосмічні матеріали, дані польових досліджень та зйомки, а також 
текстові джерела. Особлива увага приділяється особливостям застосування матеріалів ДЗЗ 
в ГІС.  
Лабораторна робота 6. Створення цифрової карти: векторизація даних із створенням 
просторових об‘єктів точкового типу геометрії – 2 год. 
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 1. Навести приклад комплексного представлення даних в ГІС.   
 2. Створити новий просторовий класс даних  в арккаталогу. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.).  Опрацювати лекційний та практичний 
матеріал. Оформити лабораторну роботу №6. 
 
Лекція 7. Координатна основа геоінформаційних систем. Системи координат та 
геодезична основа просторових даних в ГІС. Перетворення проекцій в ГІС. Топологія та 
метрика – 2 год. Характеризуються різні системи координат, що застосовуються в ГІС як 
координатні основа просторових даних. Пояснюються відмінності внутрішньої та 
зовнішньої системи координат. Визначаються топологічні взаємовідношення між 
просторовими об‘єктами та їх метричні характеристики.  
Лабораторна робота 7. Створення цифрової карти: векторизація даних із створенням 
просторових об‘єктів полілінійного типу геометрії – 2 год. 

1. Визначити картографічну проекцію вихідної карти при відсутності достатньо 
точного її опису. 

2. Визначити просторові прямокутні координати конкретних об‘єктів на 
топографічній карті.  

 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) – Написати реферат на тему «Роль ГІС 
технологій у пошуках корисних копалин». 
 
Лекція 8. Моделі просторових даних та їх аналого-цифрове перетворення. Основні типи 
інформації у моделях даних. Форми представлення даних в ГІС – 2 год. Надається 
інформація щодо цифрових представлень (моделей) реальності як інформаційної основи 
ГІС, визначається просторовий об‘єкт як об‘єкт інформаційного моделювання, 
визначаються типи просторових об‘єктів та їх класифікація. Аналізується зміст опису 
просторового об‘єкту.  
Лабораторна робота 8. Створення цифрової карти: векторизація даних із створенням 
просторових об‘єктів полігонального типу геометрії – 2 год. 
 1. Визначити, які особливості повинна мати модель даних для опису наведених 
типів просторових об‘єктів (за конкретними даними). 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) – Написати реферат на довільну тему до 
лекції 8, оформити лабораторну роботу 8. 
 
Лекція 9. Класифікація моделей просторових даних та їх характеристика – 2 год. 
Розглядаються моделі просторових даних як способи опису цифрових описів просторових 
даних, визначається поділ просторових даних на концептуальному рівні (моделі 
дискретних об‘єктів, моделі безперервних полів та моделі мереж). Аналізуються типи 
(класи) моделей, пояснюються характеристики базових моделей -  растрової, регулярно-
коміркової, квадротомічної та векторної.  
Лабораторна робота 9. Дослідження можливостей геобази даних – 2 год. 
1. Визначити, у чому полягає принципова відмінність цифрової карти та набору шарів 

чи іншої організованної сукупності даних про об‘єкти місцевосі в ГІС. 
2. Створити геобазу даних просторового об’єкту. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) –Ознайомитись детально із головними 
можливостями геобази даних. Оформити лабораторну роботу. Опрацювати лекційний та 
лабораторний варіант. 
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Лекція 10. Бази даних та управління ними – 2 год. Аналізується зміст баз геоданих як 
сукупність цифрових даних про просторові об‘єкти. Визначаються рівні проектування баз 
даних – концептуальний, логічний та фізичний. Аналізуються структура найбільш 
поширених моделей баз даних – ієрархічна, мережева, реляційна.  
Лабораторна робота 10. Здійснення базових операцій по роботі із геобазами даних – 
2 год.  

1.Провести базові операції по роботі із базами даних. 
2.Відцифрувати об’єкт,  створити  його геобазу даних. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) – Написати реферат на тему: “Моделі баз 
даних та систем управління базами даних в ГІС”. 
 
Лекція 11. Способи організації сумісного використання просторових та атрибутивних 
даних. СУБД та їх функції – 2 год. Аналізуються способи сумісного використання 
просторових та атрибутивних даних, операції над ними.  
Лабораторна робота 11. Визначаються головні функції систем управління базами 
даних – управління даними у зовнішній пам‘яті, управління буферами оперативної 
пам‘яті; операції над базами даних, забезпечення надійності збереження даних в базі 
даних, підтримка мови управління базою даних – 2 год. 

1. Провести аналіз типової організації системи управління базами даних. 
2. Охарактеризувати та описати базові поняття реляційної бази даних.  

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.) – Опрацювати лекційний  та 
лабораторний матеріал, підібрати відповідну літературу. Оформити лабораторну 
роботу 11. 
 
Лекція 12. Принципи створення ГІС-проектів для аналізу геологічної інформації. 
Стандарти, формати та моделі даних геоінформаційних систем – 2 год. Визначаються 
принципи створення ГІС-проектів для виконання геологічних завдань. Аналізуються 
підходи до створення баз даних геологічної інформації  та способи представлення даних у 
ГІС-середовищі. Обґрунтовуються найбільш поширені стандарти, формати  і моделі даних 
в ГІС. Наводиться характеристика стандартів геоданих різних країн.  
Лабораторна робота 12. Створення ГІС-проекту геологічної інформації  – 2 год.  

1. Проаналізувати використання різних стандартів та форматів даних для 
створення геоінформаційних проектів, експорту та імпорту даних та обміну 
геологічною інформацією. 

2. Створити ГІС-проект (за наданим прикладом). 
3.  Визначити моделі представлених даних,  
4. Проаналізувати структуру бази геоданих.  

Завдання для самостійної роботи (5 год.) –  Опрацювати контрольні питання до 
модульної контрольної роботи, підібрати відповідну літературу. 
 
Лекція 13. Геоаналіз та моделювання – 2 год. Розглядаються загальні аналітичні 
операції та методи просторово-часового модлеювання  в ГІС, аналізуються аналітичні 
процедури: кластеризації та класифікації, побудови ізоліній, перевірки статистичних 
залежностей (факторний та кореляційний аналізи), геометричних та проекційних 
перетворень геометричних даних та ін.  
Лабораторна робота 13. Аналіз ГІС-проекту геологічної інформації. Організація 
запитів до бази даних – 2 год.  

1. Провести аналіз розробленого ГІС-проекту, зформувати  базу геоданих.  
2. Визначити, які операції введення та редагування об‘єктів реалізовані в ArcView 

GIS.  
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Завдання для самостійної роботи (4 год.) –  Опрацювати лекційний та лабораторний 
матеріал. Написати автореферат на тему «Моделювання в геології» 
 
Лекція 14. Призначення та головні функціональні можливості спеціалізованих модулів 
ГІС – 2 год. Визначаються головні функціональні можливості спеціалізованих модулів 
різних програмних продуктів ГІС для вирішення завдань тривимірного моделювання та 
просторового аналізу. Наводяться конкретні прикладі аналітичних операцій, що 
виконуються за допомогою цих модулів.  
Лабораторна робота 14. Класифікація об‘єктів та аналіз місцеположення об‘єктів –2 
год.  

1. Виконати базові операції класифікації просторових об‘єктів за визначеними 
характеристиками. 

2. Провести  аналіз їх місцеположення. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) – Написати реферат на тему ”Головні 
функції комерційних ГІС”. 

 

Лекція 15. Візуалізація просторових даних: картографічна візуалізація, зображення в 
різних метриках, реалістичні зображення, анімація – год. Розглядаються різні способи 
візуалізації даних в ГІС, наводяться особливості картографічної візуалізації, зображення в 
різних метриках (неевклідовій, використання анаморфоз, віртуально-реалістичних 
зображень, анімаційного представлення.  
Лабораторна робота 15. Геостатистичний аналіз в ГІС – 2 год.  
 1. Виконати базові операції статистичного аналізу засобами ГІС.  

2. Проанілізувати види кратографічних анімацій та скласти приклад представлення 
даних у вигляді анаморфоз.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.) –  Опрацювати літературні джерела, 
Підготуватися до контрольно-модульної роботи. 
  
Лекція 16. Обробка непросторової геологічної інформації -2 год. Аналізуються головні 
етапи та способи представлення та обробки непросторової геологічної інформації. 
Обговорюються головні програмні продукти для аналізу цієї інофомації.  
Лабораторна робота 16. Створення та компоновка карт – 2 год. 

1. Створити нові компоновки карти, керування зображенням виду у компоновці, 
додавання тексту та графічних елементів у компоновку. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) – Піготувати презентаційну доповідь 
“Застосування ГІС для створення та аналізу геологічних карт”. 
 
Лекція 17.  Функціональні можливості спеціалізованого програмного забезпечення ГІС 
– 2 год.. Наводяться головні свідчення щодо найбільш поширених програмних продуктів 
ГІС (ArcGIS, Mapinfo, Microstation та ін.). Визначаються їх аналітичні функції для обробки 
геологічної інформації.  
 
Лабораторна робота 17. Редагування та друкування карт – 2 год. 

1. Відредагувати карту та упорядкувати дані. 
2. Оформити засобами ГІС та  вивести на друк та експортування. 
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Завдання для самостійної роботи (4 год.) – Піготувати презентаційну доповідь 
“Функціональні можливості програмного продукту ГІС” (за вибором). 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Що таке система координат цифрування і чим водна може відрізнятись від 
теоретичної системи координат карти? 
2. У чому полягає суть растрової моделі даних в ГІС? 
3. У чому полягає суть і переваги векторних моделей даних? 
4. Яким чином забезпечується надійність збереження даних в БД? 
5. Які властивості реляційної моделі обумовили її широке поширення? 
6. Охарактеризувати загальні аналітичні операції та методи просторово-часового 
моделювання.  
7. Визначити головні функції ГІС для вирішення різнорідних геологічних завдань.  

Рекомендована література: 
Основна: 

1. Баранов Ю.Б., Берлянт А.М., Капралов Е.Г. и др. Геоинформатика. Толковый 
словарь основных терминов. Под ред. Берлянта А.М., Кошкарева А.В.. - М.: 
ГИС-Ассоциация, 1999. - 204 с, роз. 2.  

2. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. Учебное пособие 
для вузов. – М.:Златоуст, 2000. – 222 с, роз. 2.  

3. Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Навчальний посібник. – К.: 
Обрії, 2007. – 164 с, роз.2.  

4.  Геоинформатика: в 2 кн: учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, 
В.С. Тикунов и др., под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издат. центр «Академия», 
2008. – Т.1 – 384 с., Т.2 –  480 с, частина 2. 

5. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. - М.: Мир, 1990. 
6.  Де Мерс М.Н. Геоинформационные системы. Основы. М., Изд-во «Дата+», 

1999. 490 с, роз. 2.  
7. Дэвис Дж. Статистика и анализ данных в геологии. - М.: Мир, 1995,розд. 1. 
8. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в 

ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад. Д.М.Гродзинського. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 200 с, частина 2. 

9. Лурье И.К., Косиков А.Г., Ушакова Л.А. и др. Компьютерный практикум по 
цифровой обработке изображений и созданию ГИС/ Дистанционное 
зондирование и ГИС. – М.: Научный мир, 2004. – 148 с, частина 2.  

10. Никитин А.А. Геоинформатика. – М.: Недра, 1992. – 302 с. 
11.  Основы геоинформатики: в 2 кн. / коллектив авторов. Под ред. В.С. Тикунова. 

– М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 832с, частина 2.  
12.  Филатов Н.Н. Географические информационные системы. Применение ГИС 

при изучении окружающей среды. – Петрозаводск: изд-во КГПУ, 1997. – 104с 
роз. 2-3.  

13. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. - М.: Мир, 
1974, розділ 2. 

14. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 
статистика, 1998, роз. 2-3. 

Додаткова  

15. Геоэкоинформатика. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 112с,  роз. 2.  
16. Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации, частина 12 
17. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения: учебно-

справочное пособие. – М.: ИГЕМ РАН, 2000. – 76с, роз.2.  
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18. Новаковский Б.А., Прасолова А.И., Прасолов С.В. Цифровая картография: 
цифровые модели и электронные карты. – М.: изд-во МГУ, 2000. – 116с, 
частина 2-3.  

19. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. – М.: Каталог, 2002. – 
106с,  роз. 2  

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №1. 

 
1. Побудова цифрових карт, векторизация просторових  об’єктів. 
2. Аналіз геологічної інформації на основі геоиформаційних систем. 
3. Створити базу геоданих, клас геоданих, відтворити просторове моделювання, 

картографічну візуалізацію. 
 

Контрольні питання та завдання до модульної роботи №1. 
 

1. Що являє собою предмет і метод геоінформатики? 
2. Які функції складають ядро геоінформаційних технологій і чому? 
3. На які періоди поділяється історія становлення геоінформатики і як ці періоди 

можна назвати? 
4. Які джерела інформації дають найбільш оперативну просторову інформацію? 
5. У чому полягають особливості застосування матеріалів ДЗЗ в ГІС? 
6. У чому схожість та відмінність плоских прямокутних координат Гауса-Крюгера 

і координат UTM? 
7. Що таке система координат цифрування і чим водна може відрізнятись від 

теоретичної системи координат карти? 
8. У чому полягає суть растрової моделі даних в ГІС? 
9. У чому полягає суть і переваги векторних моделей даних? 
10. Яким чином забезпечується надійність збереження даних в БД? 
11. Які властивості реляційної моделі обумовили її широке поширення? 
12. Охарактеризувати загальні аналітичні операції та методи просторово-часового 

моделювання.  
13. Визначити головні функції ГІС для вирішення різнорідних геологічних завдань.  

 
Рекомендована література: 

Основна: 
1. Баранов Ю.Б., Берлянт А.М., Капралов Е.Г. и др. Геоинформатика. 
Толковый словарь основных терминов. Под ред. Берлянта А.М., Кошкарева 
А.В.. - М.: ГИС-Ассоциация, 1999. - 204 с, роз. 1-2.  

2. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. Учебное 
пособие для вузов. – М.:Златоуст, 2000. – 222 с, роз.1- 2.  

3. Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Навчальний посібник. 
– К.: Обрії, 2007. – 164 с, роз. 1-2.  

4.  Геоинформатика: в 2 кн: учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. 
Кошкарев, В.С. Тикунов и др., под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издат. центр 
«Академия», 2008. – Т.1 – 384 с., Т.2 –  480 с, частина 1- 2. 

5. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. - М.: Мир, 
1990. 

6.  Де Мерс М.Н. Геоинформационные системы. Основы. М., Изд-во 
«Дата+», 1999. 490 с, роз. 1-2.  
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7. Дэвис Дж. Статистика и анализ данных в геологии. - М.: Мир, 1995,розд. 
1-2. 

8. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і 
моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад. 
Д.М.Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський 
університет”, 2003. – 200 с, частина 1-2. 

9. Лурье И.К., Косиков А.Г., Ушакова Л.А. и др. Компьютерный практикум 
по цифровой обработке изображений и созданию ГИС/ Дистанционное 
зондирование и ГИС. – М.: Научный мир, 2004. – 148 с, частина  1-2.  

10. Никитин А.А. Геоинформатика. – М.: Недра, 1992. – 302 с. 
11.  Основы геоинформатики: в 2 кн. / коллектив авторов. Под ред. В.С. 

Тикунова. – М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 832с, частина  1-2.  
12.  Филатов Н.Н. Географические информационные системы. Применение 

ГИС при изучении окружающей среды. – Петрозаводск: изд-во КГПУ, 
1997. – 104с роз. 1-3.  

13. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. - М.: 
Мир, 1974, розділ  1-2. 

14. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы 
и статистика, 1998, роз. 1-3. 

Додаткова  

15. Геоэкоинформатика. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 112с,  роз. 1-2.  
16. Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации, частина 1-2 
17. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения: 

учебно-справочное пособие. – М.: ИГЕМ РАН, 2000. – 76с, роз. 1-2.  
18. Новаковский Б.А., Прасолова А.И., Прасолов С.В. Цифровая 

картография: цифровые модели и электронные карты. – М.: изд-во МГУ, 
2000. – 116с, частина 1-3.  

19. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. – М.: Каталог, 
2002. – 106с,  роз.  1-2 . 

Типові завдання до іспиту. 
1. Знати відповіді на 14 питань до іспиту. 
2. побудувати просторову модель, складсти клас геоданих, базу геоданих, 

атрибутивну таблицю. 
Питання на іспит 

1. Інформаційні технології та їх значення.  
2. Інформаційні процеси для збору, обробки, накопичення, збереження 

та поширення інформації.  
3. Інформаційні ресурси.  
4. Основні технологічні прийоми введення та обробки просторово 

визначеної геологічної інформації.  
5. Мета, принципи і методи просторового аналізу.  
6. Методичні засади застосування інформаційних технологій для 

вирішення геологічних завдань.  
7. Сутність, структура та функції геоінформатики. 
8. Бази та банки даних геологічної інформації.  
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9. Реляційні бази даних і системи управління базами даних.  
10.  Поняття геоінформаційних систем, інформаційних ресурсів та 

інструментальних засобів геоінформаційних систем. 
11.  Векторна та растрова моделі геоданих: області застосування.  
12. Стандарти, формати та моделі даних геоінформаційних систем.  
13.  Головні принципи побудови баз геоданих.  
14.  Аналітичні можливості сучасних геоінформаційних систем. 

 
 

 
 


