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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з головними принципами та методами 
просторового моделювання в ГІС-середовищі та аналізу різнорідних геологічних даних, 
огляду та засвоєння функціональних можливостей спеціального програмного 
забезпечення для вирішення геологічних завдань.  

 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

немає 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Дисципліна „Просторове моделювання  та аналіз геологічних  даних в ГІС” займає 

одне з базових місць у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційним рівнем „магістр геології, викладач вищого навчального закладу”, 
оскільки є дисципліною, що комплексно аналізує стан геологічного середовища на 
основі інформаційного моделювання, визначає важливі взаємозв‘язки між окремими 
його компонентами на основі просторових моделей та формує основні навички щодо 
використання спеціальних програмних ГІС-засобів. Таким чином, 
дисципліна „Просторове моделювання  та аналіз геологічних  даних в ГІС” висвітлює 
сучасні напрямки геологічної науки на базі геоінформаційного підходу та створює 
фундамент для проведення аналітичних досліджень геологічних процесів і структур. 
Разом з тим цей курс має на меті поглиблення знань та навичок студентів-геологів 
щодо застосування програмним засобів ГІС (зокрема, K-MINE, ArcGIS та ін) для 
геологічного моделювання. Він готує студентів до створення концептуальних моделей 
на основі ГІС, розробки баз даних геологічної інформації та аналізу просторово 
прив’язаних даних.  

4. Завдання: 

― ознайомити студентів із поняттями про інформаційні моделі та просторове 
моделювання геологічних процесів і структур; 

― визначення головних аспектів обробки просторово прив’язаних даних; 
― набуття студентами необхідних методичних і практичних навичок побудови 

геологічних моделей в ГІС-середовищі; 
― засвоєння студентами головних засад розробки баз даних геологічної інформації 

та створення концептуальних моделей на основі ГІС-аналізу.  

5. Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Принципи та методи 
інформаційного моделювання, 
склад і структуру ГІС. 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.2 Моделі даних геоінформаційних 
систем 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.3 Мати уявлення про просторово 
прив’язані дані, області 
застосування просторового 
геомоделювання для вирішення 
теоретичних та прикладних 
геологічних завдань. 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Особливості застосування 
спеціалізованого програмного 

лекція, практичне 
заняття, 

Письмова 
робота 

До 10% 



забезпечення для вирішення 
різнорідних геологічних завдань 

самостійне 
навчання 

1.5.  Головні функції та операції 
просторово-аналітичного 
моделювання  

лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

До 10% 

2.1 Застосовувати програмні  
ГІС-засоби для вирішення завдань 
обробки просторової інформації. 

лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Розробляти бази даних геологічної 
інформації. 

лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.3 Створювати концептуальні моделі 
на основі ГІС. 
 

лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.4 Виконувати операції просторового-
аналітичного моделювання 
геологічних процесів та структур з 
метою прийняття ефективних 
рішень 

практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, семінари, самостійна робота. 
 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота із методів просторово-аналітичного моделювання – 15 балів 

(рубіжна оцінка 10 балів) 
2) Контрольна робота із розробки просторово-аналітичних моделей та функцій 

геомоделювання – 15 балів (рубіжна оцінка 10 балів) 
3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 30 балів (рубіжна оцінка 20 балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі екзамену:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час екзамену студент виконує завдання з використанням знань та 
вмінь з основ четвертинної геології та геоморфології. Підсумкове оцінювання у формі 
екзамену є обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання студент 
не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Загальний результат  виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та 
балів, отриманих за іспит 

 Семестрова кількість 
балів 

ПКР(підсумкова контрольна 
робота)чи/або екзамен 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі екзамену, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою 
та передбачає: виконання 8 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових модульних контрольних 
робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного  іспиту. 

 

 

7.3. Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/
п 

Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції  
Семінарські 

Заняття 

Практичні 
заняття 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1   Аналітичні засоби ГІС 

1 

Вступ. 
Тема 1.  Типи просторових 
даних та головні завдання 
просторового аналізу 
геологічної інформації 

 

8 2 

2 

25 

2 
Тема 2.  Аналітичні засоби 
ГІС 

 

8 2 35 

 
Контрольна робота 1 
 

1    

Розділ 2 Принципи та методи просторово-часового моделювання 
геологічного середовища 

3 
Тема 3.      Геоаналіз та 

моделювання 10 

10 

4 

40 

4 

Тема 4.      Розробка та 
наповнення баз даних 
геологічної інформації.  

 

8 35 

5 

Тема 5.     Тривимірне 
моделювання засобами ГІС. 

 

 

10 2 35 

 
Контрольна робота 2 1    

     

 ВСЬОГО 44 14 8 170 

* за індивідуальним графіком 
 
Загальний обсяг 240 год.,в тому числі: 
Лекцій – 44 год. 
Практичні заняття – 8  год. 
Семінарські заняття – 14 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 170 год. 
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Основні: 
1. Іванік О.М., Кравченко Д.В. Geological risks and hazards. Guidelines for practical classes (Геологічні ризики та 

небезпеки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт). Для студентів спеціальності 103- Науки про 

Землю. - К. – електронне видання, 2021, 27 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/NH_practical_classes_2021.pdf 

2. Modelling of geological processes and structures. Guidelines for practical classes (Моделювання геологічних 
процесів та структур. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт). Для студентів спеціальності 103- 
Науки про Землю. К. – електронне видання, 2021, 34 с. 
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Modelling_Practical_Classes_2021.pdf 

3. Іванік О.М., Назаренко М.В. , Хоменко С.А. Моделювання геологічних процесів і структур: 
Практикум : навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 
університет", 2013. – 121 с. 

4. 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.  

5. 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. 
Додаткові: 

1. Геоэкоинформатика. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 112с.  
2. Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации  
3. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения: учебно-справочное 

пособие. – М.: ИГЕМ РАН, 2000. – 76с.  
4. Новаковский Б.А., Прасолова А.И., Прасолов С.В. Цифровая картография: цифровые 

модели и электронные карты. – М.: изд-во МГУ, 2000. – 116с.  
5. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. – М.: Каталог, 2002. – 106с.  
6. http://kai.com.ua/kompanija/publikacii/gis-tehnologii 
7. http://www.geology.com.ua 
8. ArcView GIS Руководство пользователя. М.: Изд-во МГУ, 1998.  
9. Введение в ArcView GIS. Учеб. курс. Институт исследований систем окружающей среды 

(ESRI, USA), 1994. Пер. Проект. и учеб.–метод. ц-тр по геоинформационным технологиям 
«ГИСпроект». М., 1997.  

10. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебное пособие. – М., 1997. – 160 с. 
11. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. Учебное пособие для вузов. – 

М.:Златоуст, 2000. – 222 с.  
12. 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. 
13. Де Мерс М.Н. Геоинформационные системы. Основы. М., Изд-во «Дата+», 1999. 490 с.  
14. Никитин А.А. Геоинформатика. – М.: Недра, 1992. – 302 с. 
15.  Основы геоинформатики: в 2 кн. / коллектив авторов. Под ред. В.С. Тикунова. – М.: 

Издат. Центр «Академия», 2004. – 832с.  
16.  Филатов Н.Н. Географические информационные системы. Применение ГИС при изучении 

окружающей среды. – Петрозаводск: изд-во КГПУ, 1997. – 104с.  
17. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и статистика, 

1998. 
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Додаток 
Навчання за індивідуальним розподілом годин  

2022-2023 н.р. 
8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/
п 

Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції  
Семінарські 

Заняття 

Практичні 
заняття 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1   Аналітичні засоби ГІС 

1 

Вступ. 
Тема 1.  Типи просторових 
даних та головні завдання 
просторового аналізу 
геологічної інформації 

 

8/2* 2/2* 

2/2* 

25/40* 

2 
Тема 2.  Аналітичні засоби 
ГІС 

 

8/2* 2/2* 35/40* 

 
Контрольна робота 1 
 

1*    

Розділ 2 Принципи та методи просторово-часового моделювання 
геологічного середовища 

3 
Тема 3.      Геоаналіз та 

моделювання 10/2* 

10/3* 

4/2* 

40/41* 

4 

Тема 4.      Розробка та 
наповнення баз даних 
геологічної інформації.  

 

8/3* 35/40* 

5 

Тема 5.     Тривимірне 
моделювання засобами ГІС. 

 

 

10/2* 2/1* 35/40* 

 
Контрольна робота 2 1*    

     

 ВСЬОГО 44/22* 14/7* 8 170/201 

* за індивідуальним графіком 
 
Загальний обсяг 240 год.,в тому числі: 
Лекцій – 44/22 *год. 
Практичні заняття – 8  год. 
Семінарські заняття – 14/7* год. 
Консультації – 4/2* год. 
Самостійна робота – 170/201год. 
 

 



 


