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1. Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів комплексу знань та вмінь,  
необхідних для складання геологічних карт; розвиток у студентів здатності до 
системного аналізу геологічної інформації, вміння визначати та застосовувати 
оптимальний набір методів геологічних досліджень для вивчення конкретних 
територій, обробляти їх результати за допомогою спеціального програмного 
забезпечення. 
 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Наявність мінімальної оцінки (60 балів за 100 шкалою) за навчальними дисциплінами 
«Загальна геологія», «Топографія», «Структурна геологія та геокартування», 
«Четвертинна геологія з основами геоморфології», «Основи петрографії», «Основи 
літології», «Геоінформатика» або «Геоінформаційні технології», «Комплексна практика 
з геологічної зйомки». 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Головною метою геологічного картування є створення несуперечливої, логічної 

моделі будови та розвитку території досліджень. Якість та достовірність такої 
моделі, окрім фундаментальної підготовки геологів, визначається набором методів 
досліджень, обробки та візуалізації їх результатів. Навчальна дисципліна викладається 
у наступній логічнообумовленій послідовності: загальні вимоги до вивчення геологічного 
середовища з метою його картування → вимоги до проведення геологознімальних робіт 
та методи досліджень різних за генезисом геологічних тіл та структур → методи 
обробки та просторового аналізу різнорідної геологічної інформації за допомогою 
спеціалізованого програмного забезпечення. 
 
4. Завдання (навчальні цілі) - ознайомлення студентів із: 

1) основними положеннями геологозйомочних робіт; 
2) сучасні вимоги до карт геологічного змісту; 
3) критеріями визначення набору методів досліджень для конкретних території; 
4) вимогами до проведення геологознімальних робіт; 
5) вимогами до складання карт геологічного змісту; 
6)принципами розробки баз даних різнорідної геологічної інформації;  
методи обробки геологічної інформації за допомогою спеціального програмного 

забезпечення; 
7) методами та засобами візуалізації та інтерпретації геологічної інформації за 

допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. 
 
 

5. Результати навчання: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Сучасні вимоги до проведення 
геологознімальних робіт масштабу 
1:200000 та 1:50000. 

лекція, практична 

роботи 

письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Вимоги до кондиційності карт 
геологічного змісту. 

лекція письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Взаємозалежність між 
оптимальним набором методів 
досліджень, генезисом і віком 

лекція письмова 

робота 

до 5% 



геологічних утворень. 
1.4 Принципи застосування геологічних, 

геоморфологічних, структурних, 
літолого-петрографічних, 
геохімічних, геофізичних та 
дистанційних методів картування. 

лекція письмова 

робота 

до 15% 

1.5 Послідовність проведення 
геологознімальних робіт. 

лекція, практична 

робота 

письмова 

робота 

до 5% 

1.6 Принципи складання ГІС-проектів 
для цілей геологічного картування. 

лекція, практична 

робота 

письмова 

робота 

до 5% 

1.7 Функціональні та аналітичні 
можливості спеціалізованого 
програмного забезпечення. 

лекція, практична 

робота 

письмова 

робота 

до 10% 

1.8 Способи побудови та аналізу 
картографічних моделей за 
допомогою геоінформаційних 
систем. 

лекція, практична 

робота 

письмова 

робота, 

проект в ГІС 

до 5% 

1.9 Просторово-аналітичні операції на 
основі ГІС-аналізу та 
геокартування. 

лекція, практична 

робота 

письмова 

робота, 

проект в ГІС 

до 5% 

2.1 Обирати та застосовувати 
необхідні методи геологічного 
картування, обробляти та 
інтерпретувати їх результати. 

лекція, практична 

робота 

письмова 

робота, 

проект в ГІС 

до 5% 

2.2 Складати геологічні карти різної 
спеціалізації. 

практична робота письмова 

робота, 

проект в ГІС 

до 10% 

2.3 Працювати із базами даних 
різнорідної геологічної інформації. 

лекція, практична 

робота 

письмова 

робота, 

проект в ГІС 

до 5% 

2.4 Планувати проведення 
геологознімальних робіт 

лекція письмова 

робота 

до 5% 

2.5 Використовувати спеціалізоване 
програмне забезпечення для потреб 
геологічного картування. 

практична робота письмова 

робота, 

проект в ГІС 

до 10% 

4.1 Аргументовано публічно захищати 
складені проекти робіт та 
практичні роботи. 

самовдосконалення захист 

практичних 

робіт, 

виконання 

письмових 

робіт 

до 5% 

 

6. Структура курсу: лекційні та практичні заняття, самостійна робота студентів. 



7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

 Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з вимог до проведення геологозйомочних робіт масштабів 
1:200000 та 1:50000 – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

2) Контрольна робота з принципів використання ГІС при геологічному картуванні – 10 
балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

3) Контрольна робота з принципів створення баз даних геологічної інформації та їх 
аналізу – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

4) Оцінка за виконання практичних робіт – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів). 

 Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  Іспит проводиться по завершенню 
всієї дисципліни у шостому семестрі. Максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 бали. На іспиті студент письмово викладає чотири питання білету та 
демонструє способи застосування ГІС при геологічному картуванні. Письмово 
викладені знання студент доводить у спілкуванні з екзаменаційною комісією та 
обґрунтовує застосування ГІС для конкретного завдання. Під час усного 
обґрунтування студенту можуть бути задані додаткові питання в рамках 
програми навчальної дисципліни.  Підсумкове оцінювання у формі іспиту є 
обов’язковим.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Практичні іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 6 6 6 18 24 60 

Максимум 10 10 10 30 40 100 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає: виконання 14 
практичних робіт, оцінка за виконання яких складає 30 балів (мінімум – 18 балів) та 
проведення 3 письмових модульних контрольних робіт по 10 балів кожна (мінімум – 6 
балів). Під час виконання практичних робіт студенти мають продемонструвати якість 
засвоєних знань та вирішити поставлені задачі без обмеження інструментарію та 
техніки вирішення завдання. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-
усного іспиту, з максимально можливою оцінкою - 40 балів (мінімум – 24 бали). 

7.3.Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  



 

 8.ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙНИХ  ЗАНЯТЬ 

   

№ 
з/п 

Тема 
Всього 
годин 

У тому числі 

лекційні 
заняття 

само-
стійна 
робота 

  5-й семестр       

1 

Геолого-зйомочні роботи: мета, завдання, типи та 
види. Сучасне розуміння геологічної карти.  Стан 
та сучасні проблеми геолого-зйомочних робіт в 
Україні та Світі. 

8 6 2 

2 
Поділ території Україні на геолого-знімальні 
райони. Нормативна база геолого-знімальних 
робіт.* 

8 
 

6 2 

3 
Вимоги до картування геологічних тіл різного 
генезису, структурних форм, проведення 
геологічних границь. 

7 4 3 

4 Етапність проведення геолого-знімальних робіт. 6 4 2 

5 
Методи картування складчастих та розривних 
структур. 

10 6 4 

6 Методи картування магматичних комплексів.* 6 4 2 

7 Методи картування метаморфічних комплексів.* 7 4 3 

8 Магнітометричні методи. 10 4 6 

9 Дистанційні методи.* 9 4 5 

  Всього за 5-й семестр 72 42 30 

  6-й семестр       

1 

Вступ. Просторово визначена інформація про 
Землю, її надра, форми, особливості, будову.  
Способи отримання просторової геологічної 
інформації. 

4 2 2 

2 
Геоінформатика та її завдання в галузі наук про 
Землю та геологічного картування. 

4 2 2 

3 
Історія розвитку геоінформатики як наукової 
дисципліни. Головні напрямки геоінформаційних 
досліджень в науках про Землю.* 

2 0 2 

4 
Поняття  геоінформаційних систем, 
інформаційних ресурсів та інструментальних 
засобів геоінформаційних систем. 

4 2 2 

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

4 2 2 

6 
Інформаційне забезпечення ГІС. Джерела та 
введення даних в ГІС для цілей геологічного 
картування. 

4 2 2 

7 

Координатна основа геоінформаційних систем. 
Системи координат та геодезична основа 
просторових даних в ГІС. Перетворення проекцій 
в ГІС при геологічному картуванні. Топологія та 
метрика. 

4 2 2 



8 

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

4 2 2 

9 
Способи організації сумісного використання 
просторових та атрибутивних даних. СУБД та їх 
функції. 

4 2 2 

10 

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

4 2 2 

11 Геоаналіз та моделювання. 4 2 2 

12 
Призначення та головні функціональні 
можливості спеціалізованих модулів ГІС для 
цілей геологічного картування. 

4 2 2 

13 
Візуалізація просторових даних: картографічна 
візуалізація, зображення в різних метриках, 
реалістичні зображення, анімація. 

4 2 2 

14 Обробка непросторової геологічної інформації. 4 2 2 

15 
Функціональні можливості спеціалізованого 
програмного забезпечення ГІС для цілей 
геологічного картування та моделювання. 

4 2 2 

  Всього за 6-й семестр 58 28 30 

  Всього за лекційні заняття 130 70 60 

 

 

 

 

   

 

8.1.ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ  
ЗАНЯТЬ 

   

№ 
з/п 

Тема 
Всього 
годин 

У тому числі 

практичні 
заняття 

само-
стійна 
робота 

  5-й семестр       

1 Геолого-знімальні райони України. 6 2 4 

2 
Аналіз та побудова геологічних карт зі 
складчасто-насувною будовою. 

6 2 4 

3 
Аналіз та побудова геологічних карт з 
магматичними та метаморфічними утвореннями. 

7 2 5 

4 Аналіз карт магнітних аномалій. 4 2 2 

5 
Використання GPS-навігаторів при проведенні 
геолого-зйомочних робіт. 

6 2 4 

6 Планування геологічних маршрутів. 6 2 4 

7 
Побудова геологічної карти за даними 
геологічних маршрутів. 

4 2 2 

  Всього за 5-й семестр 39 14 25 

  6-й семестр       



1 

 Основні технологічні прийоми введення та 
обробки просторово визначеної геологічної 
інформації. Структура ГІС проекту та підготовча 
інформація для його створення. Прив‘язка 
топографічних карт та аерокосмічних знімків.* 

6 2 4 

2 
Принципи створення геобази даних для цілей 
геологічного картування. 

6 2 2 

3 

Векторизація даних в ГІС. Базові операції: 
ізолінійні, точкові, полігональні об‘єкти; 
топологія. Векторизація та створення геологічної 
карти. 

4 2 2 

4 
Реалізація аналітичних функцій 
геоінформаційних систем. Дистанційний аналіз 
для цілей геологічного картування. 

4 2 2 

5 

Головні методи інтерполяції геологічних даних 
для цілей геокартування. Побудова карт 
палеорельєфу із застосуванням інтерполяційних 
функцій.* 

7 2 2 

6 
Оверлейний аналіз та побудова концептуальних 
моделей для цілей геологічного картування. 

6 2 3 

7 
Мережевий та буферний аналіз геолого-
геофізичних даних. 

6 2 4 

  Всього за 6-й семестр 34 14 20 

  Всього за практичні заняття 73 28 45 

          

  Консультації впродовж семестру       

  5-й семестр 4     

  6-й семестр 3     

          

  Всього годин за навчальну дисципліну 210 28 105 

 
Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекцій – 70 год.  

Практичних – 28 год.  

Консультацій – 7 год. 

Самостійна робота - 105 год 

* теми або їх частини винесені не самостійне опрацювання 
 

Теми (або їх частини) для самостійного навчання: 

1. Підготовчий період геолого-знімальних робіт. 
2. Методи картування інтрузивних комплексів. 
3. Методи картування метаморфічних комплексів. 

4. Використання методів ДЗЗ при геологічній зйомці. 

5. Історія розвитку геоінформаційних систем. 
6. Класифікація геоінформаційних систем. 

7. Складання геологічної карти за даними геологічних маршрутів. 

8. Структура ГІС проекту та підготовча інформація для його створення. 
9. Векторизація та створення геологічної карти. 
10. Побудова карт палеорельєфу із застосуванням інтерполяційних функцій. 
11. буферний аналіз геолого-геофізичних даних. 
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