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ВСТУП 
 Дисципліна «Моделювання геологічних процесів і структур»  є 
складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем Магістр наук про Землю галузі знань 10 
«Природничі науки» зі спеціальності Геологія. 
Дана дисципліна  є вибірковою (дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу), зі спеціальністю (спеціалізацією) – «Геологія».  
Викладається у 1 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 120 год. (4 
кредитів ECTS) зокрема: лекції – 8 год., лабораторні роботи - 28 год. 
самостійна робота –80 год. У курсі передбачено 1 змістових модулі та 1 
модульно-контрольна робота. Завершується дисципліна – заліком. 
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з різними класами геологічних 
моделей, принципами та методами моделювання геологічних процесів і 
структур, огляд та засвоєння функціональних можливостей спеціального 
програмного забезпечення для вирішення різнорідних геологічних завдань.  
До завдань курсу належить розгляд понять про моделі та моделювання, 
визначення головних аспектів побудови геологічних моделей, головних засад 
створення алгоритмів для математичного моделювання геологічних процесів 
і структур, аналіз та визначення напружено-деформованого стану природно-
техногенних систем.  
 Структура курсу передбачає проведення однієї модульної контрольної 
робіти  протягом семестру. Змістовий модуль складається з  теми 1, яка 
включає 3 лекції та  10 лабораторних робіт, та теми 2, що складається з 1 
лекцій та 4 лабораторних робіт. На завершення дисципліни проводиться  
підсумкова контрольна робота. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичний матеріал в обсязі всього курсу „Моделювання 

геологічних процесів і структур», аналіз факторів впливу на напружено-
деформований стан природно-техногенних систем із застосуванням 
спеціальних програмних модулів; характеристику головних понять 
напружено-деформованого стану геологічного середовища та головні методи 
його визначення; принципи створення баз даних геологічної інформації та 
методи її обробки.  

вміти: володіти навичками застосування спеціального програмного 
забезпечення для побудови та аналізу геологічних моделей; створювати різні 
типи просторових моделей та проектувати бази даних геологічної інформації, 
розробляти алгоритми  дії геологічних процесів, аналізувати геологічну 
інформацію на основі спеціальних програм та розроблених алгоритмів. 
 Місце дисципліни. Дана дисципліна є однією з основних у підготовці 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр» Геології, викладач 
вищого навчального закладу”, оскільки є дисципліною, що комплексно 
аналізує стан геологічного середовища на основі детермінованого та 
стохастичного моделювання, визначає важливі взаємозв‘язки між окремими 
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його компонентами на базі міждисциплінарних досліджень та формує 
основні навички щодо використання спеціального програмного забезпечення.  

Таким чином, курс „Моделювання геологічних процесів і структур” 
створює основу для проведення аналітичних досліджень у сфері 
моделювання геологічних систем та стану геологічного середовища з метою 
вирішення теоретичних та прикладних геологічних завдань. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дана дисципліна має не меті 
отримання студентами навичок і знань у сфері побудови інтегральних 
геолого-геофізичних моделей із застосуванням спеціалізованого програмного 
забезпечення, тому у ній використовуються знання, отримані студентами 
впродовж вивчення дисциплін загальногеологічного та інформаційного 
спрямування, зокрема “Загальна геологія”, “Структурна геологія”, 
“Геоморфологія та четвертинна геологія”, “Геоінформаційні системи в 
геології” та ін. У свою чергу принципи розробки інформаційних моделей 
геологічного середовища та баз даних можуть бути використані для 
отримання та аналізу даних у сфері структурної геології, регіональної 
геології, пошуків корисних копалин, мікропалеонтології та ін.., а також для 
узагальнення інформації та представлення систем розподілених геологічних 
даних.  
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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- 86 год , та тема 2 – 30 год. 
Обов’язковим для заліку є здача модульної контрольної роботи та лабораторних робіт не 
менше, ніж на 20 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1  
Min. – 20 балів Max. –60  бали 

Модульна контрольна 
робота 1 

20 40 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів  деканатом до заліку не допускається,   для того, щоб 
отримати залік  обов’язково пройти  повторно курс дисципліни.  

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 залік 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 
85 – 89 
75 – 84 
65 – 74 
60 – 64 

 
 

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

 
Змістовний модуль 1. Принципи та методи моделювання геологічних 
процесів та структур. 
 
Тема 1. Методи моделювання геологічних процесів та структур  із 
використанням геоінформаційних технологій (86 год).   
Поняття про моделі та моделювання. Типи моделей. Принципи та методи 
моделювання геологічних процесів та структур. Способи побудови моделей. 
Принципи та методи побудови та аналізу математичних моделей. 
Математичне моделювання геологічних процесів. Фізичне моделювання. 
Головні принципи та методи лабораторного моделювання в геології. 
 
Тема 2.  Побудова інформаційних геологічних моделей із застосуванням 
спеціалізованого програмного забезпечення (30 год). 
Особливості застосування геоінформаційних систем в геології. Спеціальне 
програмне забезпечення для моделювання геологічних процесів і структур. 
Особливості програмних продуктів К-MINE, ArcGIS, Mapinfo, Microstation, 
GISINTEGRO та ін. Просторовий аналіз та моделювання засобами ГІС. 
Оверлейний аналіз засобами ГІС. Моделювання напружено-деформованого 
стану природно-техногенних систем. Аналіз та інтерпретація геологічних 
даних за даними моделювання. Інтерпретація даних  в ГІС К-MINE.   
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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 
Принципи та методи моделювання геологічних процесів та структур 

1 Тема 1 Класифікація моделей та методи 
моделювання геологічних процесів і 
структур.  
Лекція 1. Поняття про моделі та 
моделювання. Типи моделей. Принципи та 
методи моделювання геологічних процесів 
і структур 

2 6 20 

2 Лекція 2. Принципи та методи побудови 
та аналізу математичних моделей. 
Математичне моделювання геологічних 
процесів. 

2 8 20 

3 Лекція 3. Фізичне моделювання. Головні 
принципи та методи лабораторного 
моделювання в геології. 

2 6 20 

4 Тема 2  Побудова інформаційних 
геологічних моделей із застосуванням 
спеціалізованого програмного 
забезпечення. 
 Лекція 4. Особливості застосування 
геоінформаційних систем в геології. 
Спеціальне програмне забезпечення для 
моделювання геологічних процесів і 
структур. Аналіз та інтерпретація 
геологічних даних за даними 
моделювання 

2 8 20 

 Підсумкова  модульна  контрольна  
робота1* 

   

ВСЬОГО 8 28 80 
*Контрольні модульні роботи проводяться під час лекційних або лабораторних   
робіт 
 
Загальний обсяг 120 год, у тому числі –  
Лекцій – 8 год, 
Лабораторних –28 год 
Самостійна робота – 80 год. 
Консультація -4 год. 
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Змістовий модуль 1 
Принципи та методи моделювання геологічних процесів та структур 

   
Тема 1 

Класифікація моделей та методи моделювання геологічних процесів і структур. 
( 86 год) 

 
Лекція 1. . Поняття про моделі та моделювання. Типи моделей. Принципи та методи 
моделювання геологічних процесів і структур – 2 год. 

Розглядається поняття “моделі” як одна із категорій теорії пізнання та 
“моделювання”, визначаються головні етапи моделювання. Аналізуються способи 
побудови моделей: фізичний, концептуальний, графічний та математичний. Надається 
характеристика статичного та динамічного моделювання. Розглядаються особливості 
фізичних та символічних моделей. Визначаються переваги імітаційного моделювання. 
Розглядається використання моделей у теоретичних та експериментальних методах 
наукових досліджень.  
 
Лабораторна робота 1. Методи математичного моделювання в геології. Базові принципи 
– 2 год. 

1. Проаналізувати головні методи математичного та детермінованого 
моделювання в геології. 

2.  Провести аналіз функціональних можливостей цих методів для обробки 
геологічної інформації.   

 
Завдання для самостійної роботи (7 год). Опрацювати лекційний та лабораторний 
матеріал. Опрацювати навчальну літературу за темою “Класифікація моделей”. 

 
Лабораторна робота 2. Методи стохастичного моделювання – 2 год. 

 1.  Проаналізувати принципи застосування методів стохастичного моделювання.  
2. Проаналізувати геологічну інформацію із застосування прикладних програмних 

пакетів Statistica  та ін. 
  
Завдання для самостійної роботи (7 год)  Підготувати доповідь на тему ”Статистичний 
аналіз даних в геології”.  Оформити лабораторні роботи 1, 2.  
 
Лабораторна робота 3. Методи детермінованого моделювання в геології. Розробка 
алгоритмів детермінованого моделювання геологічних процесів – 2 год.  

1. Розробити алгоритм для детермінованого моделювання за конкретними 
геологічними даними. 

2. Дати геологічну інтерпретацію отриманим даним. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год). Опрацювати матеріал для лабораторної роботи 
та оформити лабораторну роботу 3. Опрацювати інтернет-джерела за даними застосування 
математичних методів для моделювання небезпечних геологічних процесів. 
Лекція 2. Принципи та методи побудови та аналізу математичних моделей. Математичне 
моделювання геологічних процесів.– 2 год. 
Розглядаються принципи стохастичного та детермінованого моделювання в геології. 
Визначається місце моделювання як наукового методу в геології та аргументуються його 
завдання. Аналізуються етапи моделювання в геологічних дослідженнях та визначаються 
завдання інофрмаційного моделювання геологічних процесів і структур.  
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Лабораторна робота 4. Застосування алгоритмів детермінованого моделювання 
геологічних процесів та програмних модулів для аналізу геологічних процесів – 2 год. 

1. Проаналізувати силовий вплив геологічних процесів на техногенні споруди із 
використанням спеціалізованих програмних модулів.  

2. Графічно відобразити вплив геологічних процесів на техногенні споруди. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год). Опрацювати лекційний  матеріал, підібрати 
відповідні літературні джерела та оформити лабораторну роботу 4. 
 
Лабораторна робота 5. Структура ГІС-проекту та підготовча інформація для його 
створення при просторовому моделюванні геологічних процесів і структур – 2 год. 
Студенти повинні оволодіти навичками створення ГІС-проекту за геологічними даними, 
опанувати операції та можливості введення даних в ГІС, здійснити прив‘язку растру із 
застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення. 
Завдання для самостійної роботи (5 год). Підготувати доповідь на тему “ГІС-проект для 
аналізу геологічних даних” за запропонованим напрямом досліджень. Опрацювати  та 
підібрати відповідні літературні джерела до пройденого матеріалу та оформити 
лабораторну роботу 5. 
 
Лабораторна робота 6. Принципи створення бази даних проекту при просторовому 
моделюванні геологічних процесів і структур – 2 год. 
1. Побудувати базу геоданих.  
2. Створити клас просторових даних та клас об’єктів. 
3. Створити легенду проекту. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год).  Опрацювати літературні та інтернет-джерела за 
темою “Бази даних та принципи їх створення”, підготувати та оформити лабораторну 
роботу 6, опрацювати відповідну літературу до роботи. 
 
Лабораторна робота 7. Створення класу геоданих за представленою інформацією в 
середовищі ArcGIS – 2 год. 

1. Визначити представлення просторових об‘єктів у моделі даних.  
2. Спроектувати базу даних для моделювання зсувних процесів у межах певного 

регіону. 
3. Проаналізувати функціональні можливості програмного забезпечення для 

статистичного аналізу геологічних даних та провести їх статистичну обробку. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год). – За запропонованим алгоритмом здійснити 
статистичний аналіз геологічних об‘єктів для лабораторної роботи 7,  оформити роботу. 
 
Лекція 3. . Фізичне моделювання. Головні принципи та методи лабораторного 
моделювання в геології. – 2 год. Розглядаються принципи та методи побудови 
математичних моделей, суть методології математичного моделювання як методу пізнання, 
конструювання, проектування. Визначаються етапи математичного моделювання: 
створення математичної моделі, вибір (або розробка) алгоритму та створення програмного 
забезпечення. Доводиться універсальність математичних моделей.  
  
Лабораторна робота 8. Реалізація аналітичних засобів ГІС – 2 год.  

1. Проаналізувати геометрію об‘єктів та аналіз місцеположення.  
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2. Визначити загальновідомі просторові характеристик об‘єктів (площа, периметр 
полігону, довжина лінії тощо), орієнтації та цілісності ділянок, звивистості ліній 
тощо.  

3. Відпрацювати практичні навички пошуку об‘єктів за заданими критеріями, 
відображення категорій та кількісних показників об‘єктів, побудови просторових 
запитів. 

 
 
Завдання для самостійної роботи (7 год).  Підготувати презентаційну доповідь на тему 
“Принципи та методи математичного моделювання геологічних процесів і структур”, 
оформити лабораторну роботу 8. 
 
Лабораторна робота 9. Використання зовнішніх проблемно-орієнтованих модулів для 
аналізу геолого-геоморфологічної ситуації – 2 год  

1. Проаналізувати функціональні можливості спеціалізованих модулів для 
аналізу геологічної інформації. 

2. Визначити кількісні показників рельєфу.  
3. Створення TIN-поверхонь та способи обробки растрової інформації.  

 
 

Завдання для самостійної роботи (7 год). -  Підготувати реферат на тему ”Особливості 
спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання та аналізу геологічних 
систем” .Опрацювати лабораторний матеріал та оформити роботу 9 . 
 
Лабораторна робота 10. Моделювання геоморфологічної будови морського дна із 
застосуванням ГІС-аналізу – 2 год.  

1. Класифікувати підводний рельєф за батиметричними зонами, використовуючи 
меню легенди. 

2. Побудувати тріангуляційну модель, використовуючи спец. модуль. 
3. Побудувати карту кутів нахилу поверхні та експозиції схилів.  
4. Рекласифікувати карту кутів нахилу схилів, виділивши рівні інтервали . 
5. Рекласифікувати значення експозиції схилі.  
6. Оформити всі карти із легендою певних характеристик. 

Завдання для самостійної роботи (6 год) - Опрацювати матеріал до лекції 3, відповідну 
літературу та Інтернет-джерела до пройденого матеріалу. 

Контрольні запитання та завдання. 
1. Проаналізувати поняття “моделі” та “моделювання”, визначити головні етапи 
моделювання. 
2. Охарактеризувати принципи та методи стохастичного та детермінованого 
моделювання в геології. Вказати, для вирішення яких завдань вони застосовуються.   
3. Визначити принципи та методи побудови та аналізу математичних моделей,  
визначити етапи математичного моделювання та особливості його застосування для 
аналізу різнорідної геологічної інформації. 
4. Охарактеризувати методи лабораторного моделювання в геології, довести його 
переваги для виконання відповідних завдань. 
 
Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. Учебное пособие для 
вузов. – М.:Златоуст, 2000. – 222 с. розділ 1. 
2. Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Навчальний посібник. – К.: 
Обрії, 2007. – 164 с, розділ 1  
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3. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. – М.: Мир, 1990. 
розділ 1 
4. Девис Дж. Статистика и анализ данных в геологии. – М.: Мир, 1995,  розділ 1 
5. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. – М.: Наука,1982. - 
296 с, розділ 1 
6. 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, розділ 1. 
7. Методы моделирования в структурной геологии/ В.В. Белоусов, А.В.Викерт, М.А. 
Гончаров и др. – М.: Недра, 1988 – 222 с, розділ 1. 
8. Никитин А.А. Геоинформатика. – М.: Недра, 1992. – 302 с, розділ 1. 
9. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. – М.: Мир, 
1974, розділ 1. 
10. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 
статистика, 1998, розділ 1. 
11. Шевчук В., Кузь І., Юрчишин А. Тектонофізичні основи структурного аналізу. – 
Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 124 с, розділ 1. 
Додаткова: 

12. Аверина Т.А.,  Артемьев С.С. Моделирование стационарных случайных процессов 
с заданными одномерным распределением и экспоненциальной корреляционной 
функцией. – Новосибирск, 1984. – 24 с, розділ 1. 

13. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. – К:ВГЛ 
Обрії, 2004. - 236 с, розділ 1. 

14. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.Й. Теория вероятностей и математическая 
статистика. – К.: Вища школа, 1979. – 408 с, розділ 1. 

15. Козаченко Ю.В., Пашко А.О. Моделювання випадкових процесів. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 1999. –  224 с, розділ 1. 

16. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идея. Методы. 
Примеры. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 320 с, розділ 1. 

 
Тема 2   

Побудова інформаційних геологічних моделей із застосуванням спеціалізованого 
програмного забезпечення (30 год.) 

 
Лекція 4.  Особливості застосування геоінформаційних систем в геології. Спеціальне 
програмне забезпечення для моделювання геологічних процесів і структур. Аналіз та 
інтерпретація геологічних даних за даними моделювання – 2 год. 

Розглядаються головні особливості фізичного моделювання геологічних систем та 
його типи. Викладаються основні положення теорії подібності Характеризуються 
принципи лабораторного моделювання в геології, визначаються головні його етапи. 
Описується метод відцентрового моделювання, метод еквівалентних матеріалів, 
поляризаційно-оптичний метод, методи електричного моделювання механічних полів. 
Підкреслюється значення лабораторного моделювання для визначення головних 
параметрів геологічного середовища та обгрунтовується доцільність комбінацій різних 
принципів лабораторного моделювання.  
 
Лабораторна робота 11. Реалізація оверлейного аналізу засобами  ArcGIS – 2 год.  

1. Побудувати аналітичну модель графічним накладанням шарів засобами ArcGIS. 
2. Застосувати  ГІС для прогнозу небезпечних геологічних процесів.  
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Завдання для самостійної роботи (5 год).  Опрацювати лекційний та лабораторний  
матеріал, засвоїти відповідні розділи у запропонованій літературі. 
Лабораторна робота 12. Функціональні можливості ГІС K-MINE. Проектування 
структури баз даних свердловин в ГІС K-MINE Інтерпретація даних в ГІС K-MINE. 
Побудова геологічних розрізів та каркасне моделювання – 2 год.  

1. Виконати маніпуляції із файловими даними в ГІС K-MINE, навігацією 
об’єктів, базові операції з об’єктами.  

2. Налаштувати і наповнити базу даних свердловин.  
3. Побудувати геологічні розрізи за допомогою спеціальних функцій в ГІС 

K-MINE. 
4. Виконати корегування побудованих розрізів, враховуючи дані 

геологічних карт.  
5. Побудувати каркасну модель родовища за конкретними даними в ГІС K-

MINE.  
 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год).  Визначити функціональні особливості 
проблемно-орієнтованих модулів ArcGIS, оформити роботу 12. 
Лабораторна робота 13. Математичне моделювання динамічного впливу небезпечних 
геологічних процесів на техногенні об’єкти. Розрахунки силового впливу геологічних 
процесів на інженерні споруди – 2 год.  

1. Розрахувати динамічний вплив небезпечних геологічних процесів на 
інженерні споруди на основі спеціалізованих програмних модулів.    

2. Проаналізувати отримані дані на основі програмних модулів. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год). Опрацювати літературу до теми 1. 
Опрацювати літературу до лабораторної роботи 13 та оформити її відповідно вимог. 
Лабораторна робота 14. Розрахунки напружено-деформованого стану природно-
техногенних систем. Визначення НДС системи «геологічне середовище – трубопровід» в 
умовах кріолітозони  – 2 год.  

1.Розрахувати напружено-деформований стан природно-техногенних систем на 
основі запропонованих спеціальних програмних модулів. 

2. Побудувати графіки показників напружено-деформованого стану із 
застосуванням графічних додатків до спеціалізованих модулів.  
Завдання для самостійної роботи (5 год).  Опрацювати літературні та Інтернет-джерела 
до лабораторної роботи 14. Оформити роботу. 

 
 
Контрольні запитання та завдання. 

 
1. Визначити поняття ГІС та її структуру. Навести приклади застосування ГІС для 

обробки та аналізу геологічної інформації.  
2. Охарактеризувати основні стадії аналітичного процесу в ГІС та визначити 

завдання просторового моделювання. 
3. Проаналізувати аналітичні засоби ГІС. 
4. Охарактеризувати головні принципи оверлейного аналізу та особливості його 

застосування для моделювання геологічних процесів і структур.  
5. Визначити головні завдання моделювання напружено-деформованого стану 

природно-техногенних систем. 
6. Охарактеризувати принципи складання алгоритмів для моделювання силового 

впливу геологічних процесів на техногенні об‘єкти.   
Рекомендована література: 
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Основна: 
1. Іванік О.М., Назаренко М.В., Хоменко С.А. Моделювання геологічних процесів і 

структур. Практикум. – К.:ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 119 с. 
2. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. Учебное пособие для 

вузов. – М.:Златоуст, 2000. – 222 с. розділ 1-2. 
3. Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві. Навчальний посібник. – К.: Обрії, 

2007. – 164 с, розділ 1-2  
4. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. – М.: Мир, 1990. розділ 

1-2 
5. Девис Дж. Статистика и анализ данных в геологии. – М.: Мир, 1995,  розділ 1-4 
6. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. – М.: Наука,1982. - 296 

с, розділ 1-3 
7. 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, розділ 1-3. 

8. Методы моделирования в структурной геологии/ В.В. Белоусов, А.В.Викерт, М.А. 
Гончаров и др. – М.: Недра, 1988 – 222 с, розділ 1-4. 

9. Никитин А.А. Геоинформатика. – М.: Недра, 1992. – 302 с, розділ 1-2. 
10. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. – М.: Мир, 1974, 

розділ 1-4. 
11. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 

статистика, 1998, розділ 1-2. 
12. Шевчук В., Кузь І., Юрчишин А. Тектонофізичні основи структурного аналізу. – 

Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 124 с, розділ 1-3. 
Додаткова: 
13. Аверина Т.А.,  Артемьев С.С. Моделирование стационарных случайных процессов с 

заданными одномерным распределением и экспоненциальной корреляционной 
функцией. – Новосибирск, 1984. – 24 с, розділ 1-2. 

14. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. – К:ВГЛ 
Обрії, 2004. - 236 с, розділ 1-2. 

15. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.Й. Теория вероятностей и математическая 
статистика. – К.: Вища школа, 1979. – 408 с, розділ 1-4. 

16. Козаченко Ю.В., Пашко А.О. Моделювання випадкових процесів. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 1999. –  224 с, розділ 1-2. 

17. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идея. Методы. 
Примеры. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 320 с, розділ 1-3. 

 
 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №1. 

1. Відповісти на 9 питань до контрольно-модульної роботи 1. 
2. Використати  програмне забезпеченні ArcGIS 9.3 та К-MINE для побудов 

концептуальних моделей. 
 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Проаналізувати поняття “моделі” та “моделювання”, визначити головні 

етапи моделювання. 
2. Охарактеризувати принципи та методи стохастичного та детермінованого 

моделювання в геології. Вказати, для вирішення яких завдань вони 
застосовуються.   
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3. Визначити принципи та методи побудови та аналізу математичних 
моделей,  визначити етапи математичного моделювання та особливості 
його застосування для аналізу різнорідної геологічної інформації. 

4. Охарактеризувати методи лабораторного моделювання в геології, довести 
його переваги для виконання відповідних завдань. 

5. Визначити поняття ГІС та її структуру. Навести приклади застосування 
ГІС для обробки та аналізу геологічної інформації.  

6. Охарактеризувати основні стадії аналітичного процесу в ГІС та визначити 
завдання просторового моделювання. 

7. Проаналізувати аналітичні засоби ГІС. 
8. Охарактеризувати головні принципи оверлейного аналізу та особливості 

його застосування для моделювання геологічних процесів і структур.  
9. Визначити головні завдання моделювання напружено-деформованого 

стану природно-техногенних систем.  
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Примеры. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 320 с, розділ 1-3. 
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Типові завдання до заліку. 

1. Знати відповіді на 30 питань на залік. 
2. Розв’язати задачі, побудувати розрізи, схеми,  карти з використанням  спеціальних 

модулів програмного забезпечення ArcGIS 9.3 та К-MINE. 
 
 
Питання на залік 

1. Моделювання та його завдання. 
2. Типи моделей та їх особливості. 
3. Мета  та завдання моделювання.  
4. Принципи та методи стохастичного та детермінованого моделювання в геології. 
5. Основні типи об’єктів у межах ГІС. 
6. Методи лабораторного моделювання в геології.  
7. Основні положення теорії подібності систем. 
8. Методи фізичного моделювання (поляризаційно-оптичний метод, метод 

еквівалентних матеріалів, метод центробіжного моделювання). 
9. Атрибутивна інформація об’єктів та її типи (кількісні показники, категорії, ранги, 

відносні показники). 
10. Засоби обробки атрибутивних даних (вибірка, обчислення, статистична обробка). 
11. Засоби відображення геологічних об’єктів на карті. 
12. Присвоєння географічних координат та прив’язка растру. 
13. Дистанційний аналіз в ГІС та його завдання. 
14. Класифікація об’єктів і ГІС. Основні принципи класифікації. 
15. Введення даних в ГІС. 
16. Аналіз місцеположення в ГІС. 
17. Аналітичні функції ГІС. 
18. Просторове моделювання та аналіз в ГІС. 
19. Реалізація аналітичних засобів ГІС. 
20. Принципи створення баз даних геологічної інформації. 
21. Головні завдання ГІС в геологічній галузі. 
22. Геостатистичний аналіз в ГІС. 
23. Просторове моделювання в ГІС із використанням концептуальних моделей. 
24. Використання ГІС для прогнозу небезпечних геологічних процесів. 
25. Використання зовнішніх проблемно-орієнтованих модулів для аналізу геолого-

геоморфологічної ситуації 
26. Метод інтерполяцій поверхонь в ГІС. 
27. Моделювання напружено-деформованого стану природно-техногенних систем. 
28. 3-Д та просторовий аналіз в ГІС. 
29. Принципи складання алгоритмів для моделювання силового впливу геологічних 

процесів на техногенні об‘єкти.   
30. Практичне завдання. Функціональні можливості програмного забезпечення  

ArcGIS 9.3 та К-MINE. 
 
 
 
 


