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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Методи математичного моделювання в 

геонауках» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» освітньої програми «геоінформатика». 

Дана дисципліна входить у спеціалізацю «Математика в геонауках 

(Mathematics in Geosciences)». Викладається у 3 семестрі в обсязі – 150 год. (5 

кредитів ECTS), зокрема: лекції – 28 год., практичні заняття – 14 год., 

самостійна робота – 106 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі. 

Завершується дисципліна іспитом. 

Мета навчальної дисципліни ―Методи математичного моделювання в 

геонауках‖ полягає у ознайомленні студентів із практичними аспектами 

використання математичних методів в геологічних застосуваннях. 

Завдання – набуття практичних навичок постановки і розв’язання 

прикладних геологічних задач методами математичного моделювання. 

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений огляду 

формальних математичних методів і їх алгоритмічних реалізацій, що знайшли 

широкого вжитку в геологічних застосуваннях. Другий змістовий модуль 

присвячений практичній реалізації конкретних алгоритмів на колекції прикладних 

задач. 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. 

Нормативна навчальна дисципліна «Методи математичного моделювання в 

геонауках» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямком «геологія» студентів спеціальності 

«геоінформатика». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Методи 

математичного моделювання в геонауках» тісно пов’язана із дисциплінами 

нормативної і варіативної складової навчального плану ОКР «бакалавр». Зокрема, 

для успішного опанування даної дисципліни необхідно розумітися на загальних 

геологічних питаннях, що викладаються в таких дисциплінах як «Загальна 

геологія», «Гідрогеологія», «Основи геофізики», «Інженерна геологія», «Основи 

геохімії», «Структурна геологія та геокартування», «Мінералогія», «Пошуки та 

розвідка родовищ корисних копалин» та інші; а також фізико-математичних 

дисциплінах, що викладаються в рамках блоків нормативних і варіативних 

дисциплін: «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз», 

«Фізика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Диференціальні та 

інтегральні рівняння», «Обчислювальна математика», «Спектральний аналіз», 

«Методи оптимізації та теорія обернених задач». Дисципліна «Методи 

математичного моделювання в геонауках» розширює область професійних 

компетенцій майбутніх фахівців з інформаційного забезпечення 

геологорозвідувальних робіт, орієнтує магістра-геоінформатика на наукову роботу, 

готує до самостійної дослідницької роботи в аспірантурі, наукових установах тощо. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 області застосовності формальних математичних методів у задачах 

моделювання геологічних явищ і процесів; 
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 обмеження, переваги і недоліки формального опису природних геологічних 

явищ і процесів; 

 технологію розробки і побудови геологічних моделей; 

 особливості моделювання геологічного середовища за різними типами даних 

– геофізичними, геохімічними, гідрогеологічними тощо; 

 принципи дедуктивного та індуктивного підходів в задачах моделювання; 

вміти: 

 володіти спеціалізованим прикладним програмним забезпеченням 

(спеціалізовані пакети прикладних програм для обробки геоданих); 

 сформулювати задачу моделювання геологічного явища або процесу; 

 розробити алгоритм побудови моделі; 

 виконувати програмну реалізацію розробленого алгоритму; 

 проводити аналіз й інтерпретацію результатів моделювання. 

 

Результати навчання за дисципліною: 

 
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 області застосовності формальних 

математичних методів у задачах 

моделювання геологічних явищ і 

процесів 

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

1.2 обмеження, переваги і недоліки 

формального опису природних 

геологічних явищ і процесів 

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

1.3 технологію розробки і побудови 

геологічних моделей 

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

1.4 особливості моделювання 

геологічного середовища за різними 

типами даних – геофізичними, 

геохімічними, гідрогеологічними тощо 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

захист 

практичних 

5 % 

1.5 принципи дедуктивного та 

індуктивного підходів в задачах 

моделювання 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

15 % 

2.1 володіти спеціалізованим прикладним 

програмним забезпеченням 

(спеціалізовані пакети прикладних 

програм для обробки геоданих) 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

захист 

практичних 

10 % 

2.2 сформулювати задачу моделювання 

геологічного явища або процесу 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

захист 

практичних 

10 % 

2.3 розробити алгоритм побудови моделі лекції, практичні усне 10 % 

                                                 

 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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заняття,  

самостійна 

робота 

опитування, 

захист 

практичних 

2.4 виконувати програмну реалізацію 

розробленого алгоритму 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

захист 

практичних 

10 % 

2.5 проводити аналіз й інтерпретацію 

результатів моделювання 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

15 % 

3 Вміти обгрунтувати вибір 

математичного методу і методології 

для розв’язання поставленої 

геологічної задачі  

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

4 Розуміти особисту/персональну 

відповідальність за результат і 

висновки, здійсненні в рамках 

роз’язання прикладних задач у сфері 

геонаук  

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

 

 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання  

з дисципліни (код) 

Програмні  

результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 

 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів геосфер 

Землі  

 

+ +           

 

Застосовувати свої знання для визначення і 

вирішення проблемних питань і прийняття 

обґрунтованих рішень в науках про Землю  

 

  +  +      + + 

 

Знати сучасні методи дослідження Землі та її 

геосфер і вміти їх застосовувати у 

виробничій та науково-дослідницькій 

діяльності  

 

 +  +   +   +   

Створювати спеціалізовані програмні 

продукти, використовувати веб-технології та 

дані ДЗЗ у науковій і виробничій діяльності  

 

     +  + +    
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. Навчальна 

дисципліна «Методи математичного моделювання в геонауках» оцінюється за 

модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 (двох) змістових модулів. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6-10. В 

межах змістових модулів передбачені наступні форми поточного контролю: 

опитування, захист виконаних практичних робіт, модульна контрольна 

робота.  

Опитування передбачає оцінювання викладачем відповідей студентів на 

запитання, а також результатів виконання студентами домашніх завдань. 

Захист практичних робіт полягає у демонстрації студентом результатів 

виконання практичної роботи із відповідними поясненнями щодо теоретичних 

основ, використаних методів і методики виконання завдання. 

Модульна контрольна робота проводиться у формі комп’ютерного 

тестування. Типи завдань
1
, що використовуються в тестах: одиночний вибір; 

множинний вибір; встановлення порядку; співставлення; 

погодження / спростування; введення числа з клавіатури; вибір частини 

зображення; перестановка літер і чисел. 

Максимальна кількість балів, що може бути набрана в кожному із змістових 

модулів наведена в таблиці 1: 

Таблиця 1 

Форми поточного 

контролю 

 

 

Змістовий модуль О
п

и
ту

в
ан

н
я
 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

р
о

б
о

ти
 

М
о

д
у

л
ь
н

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о

та
 

Р
а

зо
м

 

Змістовий модуль 1 5 15 10 30 

Змістовий модуль 2 5 15 10 30 

 60 

Іспит проводиться в кінці семестру згідно навчального плану. Максимальна 

кількість балів, що може набрати студент на іспиті – 40. Іспит проводиться з метою 

встановлення рівня теоретичної і практичної підготовки студента і передбачає такі 

форми контролю як опитування і демонстрація рівня практичної підготовки. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

форм поточного контролю та іспиту здійснюються у відповідності до «Положення про 

порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

                                                 
1
 Для проведення тестування використовується програма MyTestX, що розповсюджується автором-

розробником безкоштовно. Сайт програми: http://mytest.klyaksa.net/ 
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Підсумкова оцінка розраховується як сума кількості балів, отриманих 

студентом за три змістові модулі та іспит. Розрахунок виконується за наступною 

формулою: 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ІСП 
де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – кількість балів, отримана студентом за певний 

змістовий модуль; ІСП – кількість балів, отримана студентом на іспиті. 

При простому розрахунку отримаємо: 

ПО = 100 (максимально можлива кількість набраних балів); 

ПО = 60 (мінімально необхідна для отримання позитивної оцінки кількість 

набраних балів, що відповідає 60% від максимально можливої кількості балів). 

Співвідношення між набраною кількістю балів та оцінкою за національною 

шкалою наведено у таблиці 2. Кінцева форма оцінювання успішності студентів 

визначається підсумковою оцінкою та відбувається згідно навчального плану в 

кінці семестру. 

Таблиця 2 

Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 відмінно 5 відмінно 

85-89 добре (дуже добре) 
4 добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 
3 задовільно 

60-64 задовільно (достатньо) 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
2 незадовільно 

1-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

МОДЕЛІ І МОДЕЛЮВАННЯ 

 

ВСТУП.  

Моделювання і науковий метод. Мета моделювання. 

 

ТЕМА 1. Поняття про моделювання  

Основні властивості моделей динамічних систем. Елементи системи. Структура 

внутрішніх залежностей. Перерозподіл і врахування речовини й енергії. Час. 

 

ТЕМА 2. Класифікація моделей  

Класифікація моделей. Фізичні моделі: матеріально-масштабні, електричні 

аналоги. Символічні моделі: графічні, математичні. Детерміновані та ймовірнісні 

моделі: статичні і динамічні. 

 

ТЕМА 3. Моделювання динамічних систем  

Поняття динамічної системи. Особливості моделювання динамічних систем. 

Динамічні ймовірнісні моделі. Моделі змішаного типу. 

 

ТЕМА 4. Побудова моделей на ЕОМ  

Типи зв’язків: теоретичний, емпіричний, евристичний. Програмування моделі. 

Оцінка результатів моделювання. Представлення часу. Представлення простору. 

Врахування речовини. 

 

 

Змістовий модуль 2 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ В ГЕОЛОГІЇ 

 

ТЕМА 5. Випадкові числа та їх застосування в геології  

Методи отримання випадкових чисел. Перевірка гіпотез про псевдовипадковість 

чисел. Метод Монте-Карло. Емпіричні розподіли. 

 

ТЕМА 6. Моделювання стратиграфічних послідовностей  
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Ланцюги Маркова. Марківські стратиграфічні послідовності. Моделі із дискретним 

і неперервним часом. Моделювання двовимірних стратиграфічних розрізів. 

 

ТЕМА 7. Методи моделювання потоків і переміщень речовини  

Метод усталеної потенціальної течії. Метод детермінованої дифузії. Одно- та 

двовимірні моделі. Однорідне і неоднорідне середовище. 

 

ТЕМА 8. Методи оптимізації в геологічних застосуваннях  

Аналітичні методи оптимізації: основні поняття. Класифікація методів оптимізації. 

Методи прямого пошуку. Опосередковані методи пошуку. Лінійне програмування, 

симплекс-метод. 

 

ТЕМА 9. Застосування моделювання при вивченні процесів 

осадконакопичення  

Моделі розподілу маси осадових порід: а) постійна маса гірських порід; б) модель 

лінійної акумуляції. Узагальнена модель накопичення осадового матеріалу в 

басейнах. Реалізація моделей на ЕОМ та їх оптимізація. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Моделі і моделювання» 

1 Вступ 2 0 2 

2 Поняття про моделювання 2 0 10 

3 Класифікація моделей 2 0 10 

4 Моделювання динамічних систем 4 2 10 

5 Побудова моделей на ЕОМ 4 2 12 

Модульна контрольна робота № 1   2
* 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Застосування моделювання в геології» 

6 
Випадкові числа та їх 

застосування в геології 
2 2 12 

7 
Моделювання стратиграфічних 

послідовностей 
4 2 12 

8 
Методи моделювання потоків і 

переміщень речовини 
2 2 12 

9 
Методи оптимізації в геологічних 

застосуваннях 
4 2 12 

10 

Застосування моделювання при 

вивченні процесів 

осадконакопичення 

2 2 10 

Модульна контрольна робота № 2   2
* 

Всього 28 14 106 

 

Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 

Лекції – 28 год.  Практичні – 14 год. Самостійна робота – 106 год. 
 

*Модульні контрольні роботи і тестування проводяться в позааудиторний час. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

МОДЕЛІ І МОДЕЛЮВАННЯ 

 

ВСТУП 

Моделювання і науковий метод. Мета моделювання  

Завдання для самостійної роботи  

Знайомство та опрацювання літератури з питань застосування методів 

математичного моделювання в геологічних застосуваннях. 

Література [1-8, 27] 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ПРО МОДЕЛЮВАННЯ  

Лекція 1  Сутність і особливості моделювання в геології 

Основні властивості моделей динамічних систем. Елементи системи. 

Структура внутрішніх залежностей. Перерозподіл і врахування речовини й 

енергії. Час. 

Завдання для самостійної роботи  

Знайомство та опрацювання літератури. Обрання методу моделювання для 

поглибленого вивчення. 

Література [1-8, 27]. 

 

ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ  

Класифікація моделей. Фізичні моделі: матеріально-масштабні, електричні 

аналоги. Символічні моделі: графічні, математичні. Детерміновані та 

ймовірнісні моделі: статичні і динамічні. 

Лекція 2 Класифікація моделей. 

Класифікація моделей. Особливості та відмінності. 

Лекція 3 Критерії вибору моделі. 

Критерії вибору моделі в задачах моделювання геологічних явищ та 

процесів. 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу. Робота з літературними джерелами. 

Література [1-8, 27]. 

 

ТЕМА 3. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ  

Лекція 4 Динамічна система. 

Поняття динамічної системи. Особливості моделювання динамічних систем. 

Лекція 5 Моделі динамічних систем 

Динамічні ймовірнісні моделі. Моделі змішаного типу. 

Практичне заняття 1  

Визначення типів моделей на колекції прикладних задач. 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу. Підготовка до виконання персонального 

проекту: обрання тематики, постановка задачі, формулювання мети і 

завдання досліджень, визначення переліку задач для розв’язання. 
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Література [1-8, 27]. 

 

ТЕМА 4. ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ НА ЕОМ  
Типи зв’язків: теоретичний, емпіричний, евристичний. Програмування моделі. 

Оцінка результатів моделювання. Представлення часу. Представлення простору. 

Врахування речовини 

Лекція 6  Типи зв’язків та їх формалізація. 

Типи зв’язків: теоретичний, емпіричний, евристичний. 

Лекція 7 Експерименти із моделлю, оцінка результатів. 

Представлення часу. Представлення простору. Врахування речовини. 

Програмування моделі, оцінка результатів. 

Практичне заняття 2  

Визначення типів моделей на колекції прикладних задач. 

Завдання для самостійної роботи  
Вивчення теоретичного матеріалу. Підготовка звіту з практичної роботи. 

Доповідь за обраним напрямом дослідження з оглядом методів моделювання 

проблематики, що досліджується. 

Література [1-8, 27]. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1. 

1. Зробити доповідь за обраним напрямом досліджень: історія розвитку, 

сутність методу моделювання, постановка задачі, алгоритм 

моделювання. 

2. Обговорення і критичний розгляд запропонованого алгоритму. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ В ГЕОЛОГІЇ 

 

ТЕМА 5. ВИПАДКОВІ ЧИСЛА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ГЕОЛОГІЇ  

Лекція 8 Випадкові числа в геологічних застосуваннях 

Випадкові та псевдовипадкові числа. Методи отримання випадкових чисел. 

Перевірка гіпотез про псевдовипадковість чисел. 

Лекція 9 Метод Монте-Карло та його застосування в геологічних 

задачах 

Емпіричні розподіли. Метод Монте-Карло. 

Практичне заняття 3  

Програмна реалізація алгоритму метода Монте-Карло. 

Завдання для самостійної роботи  

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою лекції. Підготовка звіту за 

результатами виконання практичної роботи. 

Література [1-3, 10-13, 24-25]. 

 

ТЕМА 6. МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ  

Лекція 10 Марківські стратиграфічні послідовності 

Ланцюги Маркова. Марківські стратиграфічні послідовності. 

Лекція 11 Моделювання на основі ланцюгів Маркова 

Моделі із дискретним і неперервним часом. Моделювання двовимірних 

стратиграфічних розрізів. 

Практичне заняття 4  

Програмна реалізація алгоритму моделювання стратиграфічної послідовності 

на основі ланцюгів Маркова. 

Завдання для самостійної роботи  

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою лекції. Підготовка звіту за 

результатами виконання практичної роботи. 

Література [1-3, 10-13, 24-25]. 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКІВ І ПЕРЕМІЩЕНЬ 

РЕЧОВИНИ  

Лекція 12 Огляд методів моделювання транспортування речовини 

Метод усталеної потенціальної течії. Метод детермінованої дифузії.. 

Лекція 13 Транспорт речовини в умовах однорідних і неоднорідних 

середовищ 

Одно- та двовимірні моделі. Однорідне і неоднорідне середовище. 

Практичне заняття 5  

Програмна реалізація алгоритму моделювання процесу теплової дифузії в 

умовах однорідного, горизонтально і вертикально шаруватого розрізу. 

Завдання для самостійної роботи  

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою лекції. Підготовка звіту за 

результатами виконання практичної роботи. 
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Література [1-3, 10-13, 24-25]. 

 

ТЕМА 8. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ В ГЕОЛОГІЧНИХ ЗАСТОСУВАННЯХ  

методи оптимізації: основні поняття. Класифікація методів оптимізації. 

Методи прямого пошуку. Опосередковані методи пошуку. 

Лекція 15 Лінійне програмування 

Лінійне програмування. Симплекс-метод. 

Практичне заняття 6  

Програмна реалізація алгоритму транспортної задачі. 

Завдання для самостійної роботи  

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою лекції. Підготовка звіту за 

результатами виконання практичної роботи. 

Література [7-9]. 

 

ТЕМА 9. ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ПРОЦЕСІВ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ  

Лекція 16 Моделювання осадконакопичення. 

Моделі розподілу маси осадових порід: а) постійна маса гірських порід; б) 

модель лінійної акумуляції. 

Лекція 17 Аналіз та інтерпретація результатів моделювання 

Узагальнена модель накопичення осадового матеріалу в басейнах. Реалізація 

моделей на ЕОМ та їх оптимізація. 

Практичне заняття 7  

Розробка алгоритму моделі накопичення осадового матеріалу в морських 

басейнах. 

Завдання для самостійної роботи  

Опрацювання теоретичного матеріалу за темою лекції. Підготовка звіту за 

результатами виконання практичної роботи. 

Література [4-6, 14-24]. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2. 

1. Доповідь за результатами виконання особистого завдання. 

2. Демонстрація роботи власних програмних продуктів, що реалізують 

обраний метод моделювання. 

3. Аналіз результатів моделювання і їх інтерпретація. 
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поисков нефти и газа. – М.: Недра, 1976. – 213 с. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ 

 

1. Проблематика побудови геолого-геофізичних розрізів і об’ємних моделей 

за даними геофізичних досліджень свердловин (ГДС). 

2. Обґрунтуйте необхідність і охарактеризуйте основні етапи попередньої 

обробки даних ГДС. 

3. Наведіть огляд методів автоматизованого виділення геолого-геофізичних 

шарів гірських порід за даними ГДС. 

4. Наведіть огляд методів автоматизованої побудови інтерполяційних карт. 

Проаналізуйте їх переваги і недоліки. 

5. Запропонуйте кілька підходів до розрахунку розміру комірки регулярної 

мережі (гріду) на основі наявної нерегулярної мережі даних. 

6. У чому полягає проблематика прогнозування міжфлюїдних контактів 

продуктивних товщ? Охарактеризуйте основні можливі моделі поведінки 

міжфлюїдних контактів в геологічному середовищі. 

7. Наведіть порівняльний аналіз відомих методів моделювання 

міжфлюїдних контактів. 

8. Що означає термін «ефективна потужність»? Яким чином вона 

визначається? 

9. Які параметри мають бути враховані при моделюванні поведінки 

міжфлюїдних контактів в заданій просторовій області? Як вони впливають 

на форму змодельованої поверхні? 

10. Наведіть порівняльну характеристику методів двовимірної інтерполяції і 

побудови растрових карт. 

11. У чому полягає проблематика раціоналізації розташування видобувних 

свердловин в межах родовища вуглеводнів? Які геологічні фактори і яким 

чином впливають на ефективність видобутку вуглеводневих корисних 

копалин? 

12. Що розуміється під поняттям «моделей дискретної оптимізації»? Наведіть 

приклади таких моделей у геологічних застосуваннях. 

13. Запропонуйте алгоритм оптимізації розташування видобувних 

свердловин в межах нафтогазового родовища. 

14. Лінійне програмування: історія розвитку, сутність, типові задачі. 

15. Організація і планування діяльності із видобування і переробки корисних 

копалин. Економіка підприємства. Ціноутворюючі фактори. 

16. Методика побудови системи рівнянь-обмежень і цільового функціоналу. 
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17. Сутність симплекс-методу. Послідовне покращення опорних планів. 

Геометрична інтерпретація. 

18. Продемонструйте постановку задачі і методику її розв’язання на прикладі 

транспортної задачі. 

19. Що таке «фрактал»? Наведіть приклади природних фрактальних структур. 

20. Поясніть сутність поняття «фрактальна вимірність». Чим фрактальна 

вимірність відрізняється від вимірності евклідового простору? 

21. Практичний аспект. Можливості фрактального аналізу в геологічному 

моделюванні. 

22. На прикладі дослідження фрактальності річкових басейнів запропонуйте 

модель природного середовища, що враховує розраховані значення 

фрактальної вимірності. 

23. Запропонуйте кілька варіантів розрахунку фрактальної вимірності 

річкових систем. 

24. Головна ідея, мета і приклади застосування факторного аналізу. 

25. У чому сенс поняття «фактор»? Сенс поняття «факторне навантаження»? 

26. Поясніть сутність методу «варімакс». 

27. Умови застосовності і обмеження факторного аналізу. 

28. Критерії визначення кількості факторів. Інтерпретація факторів. 

29. Наведіть приклад задачі геологічного змісту, щодо якої є доцільним 

застосування факторного аналізу. Надайте інтерпретацію можливих 

результатів з геологічних позицій. 

30. Питання щодо теоретичних і практичних аспектів реалізації власного 

дослідження за обраним методом моделювання. 


