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ВСТУП 
Навчальна дисципліна “Просторове моделювання  та аналіз геологічних  

даних в ГІС” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр наук про Землю  за програмою Геологія 
зі спеціалізації “Моделювання геологічних систем” 
Дана дисципліна _____за вибором студента________________________________ 
      (нормативна, за вибором) 
Викладається у ____3__ семестрі __2  курсу  магістратури_в обсязі –   120  год.  
          
(  4  кредитів ECTS) зокрема: лекції –  18 год.,  практичні –  18 год., самостійна 
робота – 80 год, консультації 80. У курсі передбачено  2 змістових модулі та 2 
модульні  контрольні роботи. Завершується дисципліна  іспитом. 

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.  

До завдань курсу належить розгляд понять про інформаційні моделі та 
просторове моделювання, визначення головних аспектів обробки просторово 
прив’язаних даних,  побудови геологічних моделей в ГІС-середовищі, головних 
засад розробки баз даних геологічної інформації та створення концептуальних 
моделей на основі ГІС-аналізу.  
Структура курсу. Передбачає проведення двох модульних контрольних робіт  
протягом семестру. До змістового модуля 1 входять дві теми, перша темиа включає 
в себе 2 лекції та по 2  практичних роботи, друга тема  - 3 лекції та 3 практичних 
робіт,  другий  змістовий модуль складається з трьох тем (теми  3, 4, 5) . Тема 3 
включає в себе 2 лекції та 2 практичних робіт, теми 4 та 5  включають по  1 лекції 
та по 1  практичній  роботі на кожну тему. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
- знати принципи та методи інформаційного моделювання, склад і структуру ГІС, 

мати уявлення про просторово прив’язані дані, області застосування 
просторового моделювання для вирішення теоретичних та прикладних 
геологічних завдань, дані дистанційного зондування, особливості застосування 
різних спеціальних програмних засобів для вирішення різнопланових завдань; 

- вміти застосовувати програмні ГІС-засоби для вирішення завдань обробки 
просторової інформації, розробляти бази даних геологічної інформації, 
створювати концептуальні моделі на основі ГІС. 

Курс „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, 
курс „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 ознайомлення студентів-геологів із 



програмними засобами ГІС (зокрема, K-MINE, ArcGIS та ін). Він готує студентів 
до створення концептуальних моделей на основі ГІС, розробки баз даних 
геологічної інформації та аналізу просторово прив’язаних даних.  
Навчальна дисципліна „Просторове моделювання  та аналіз геологічних  даних в 
ГІС” має тісний зв’язок з іншими дисциплінами геологічного спрямування, зокрема 
«Геоінформаційні технології в геології», «Моделювання геологічних процесів і 
структур», оскільки використовує базові поняття геоінформатики, що 
розглядаються в цих курсах, а також загальні принципи та підходи до моделювання 
геологічних процесів і структур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять тема 1- 26 год  та тема 2 – 39 год. У 2-й змістовий 
модуль (ЗМ2) входять теми: тема 3 – 26 год., тема 4 – 13 год., тема  5 – 12 год.  
Обов’язковим для заліку є здача модульної контрольної роботи та лабораторних робіт не 
менше, ніж на 20 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 

10 
балів 

Max. –30  
балів 

Min. – 10 
балів 

Max. –30  
балів 

Модульна контрольна 
робота  1 

10 30   

Модульна контрольна 
робота  2 

  10 30 

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 

Змістовий 
модуль2 

іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 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 (за умови іспиту)        
               

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    

  
  
  



  
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1. Просторовий аналіз геологічних даних в ГІС (65 год.) 
Тема 1.  Типи просторових даних та головні завдання просторового аналізу геологічної 
інформації. 
Головні завдання просторового аналізу. Загальна характеристика аналітичних операцій в 
ГІС-середовищі. Типи просторової інформації в ГІС. Створення моделей просторових 
даних та їх аналіз Типи позиційних і непозиційних даних їх обробки за допомогою ГІС-
аналізу.  Класифікація моделей просторових даних. Аналіз растрових, векторних, 
квадротомічних видів моделей. Принципи формування і редагування просторових даних 
Тема 2.  Аналітичні засоби ГІС. 
Класифікація аналітичних засобів ГІС. Картометричні функції ГІС. Характеристика 
операцій обчислення площ, довжин, периметрів, площ реальних поверхонь, об’ємів. 
Обчислення вторинних характеристик поверхонь. Дистанційний аналіз засобами ГІС. 
Методи дистанційного аналізу в ГІС. Принципи і методи оверлейного аналізу в ГІС. 
Методи та підходи  картографічного накладання: графічне накладання, геометричне 
накладання, застосування логічних операторів, математичне накладання, комбіноване 
накладання. Автоматизовані методи. 

Змістовий модуль 2. Принципи та методи просторово-часового моделювання 
геологічного середовища (51год.) 
Тема 3. Геоаналіз та моделювання. 
Принципи та методи геоаналізу. Моделювання геологічного середовища засобами ГІС.  
Просторове моделювання. Функції геокодування. Геокодування об’єктів. Створення 
моделей поверхонь та їх аналіз. Створення дійсних та  уявних моделей поверхонь. 
Принципи і методи інтерполяції поверхонь.  Інтерполяція поверхонь засобами ГІС. Мета і  
завдання класифікації засобами ГІС. Приклади методів класифікації засобами ГІС. 
Тема 4. Розробка та наповнення баз даних геологічної інформації.  
Головні функції роботи з базами геоданих . Бази даних в різних ГІС-системах. Принципи 
розробки реляційних баз геоданих та їх наповнення. Ведення бази даних геологічної 
інформації. 
Тема 5. Тривимірне моделювання засобами ГІС. 
Побудова тривимірних геологічних моделей засобами ГІС. Створення каркасної моделі 
родовища. Тривимірне моделювання в ГІС. ГІС як основа інтеграції просторових даних і 
технологій. Створення блокової моделі родовища 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

Кількість годин № 
Назва  лекції 

лекції практичні Сам.роб. 

Змістовий модуль 1 
   Просторовий аналіз геологічних даних в ГІС 

1 

Тема 1.  Типи просторових даних та головні 
завдання просторового аналізу геологічної 
інформації 
Лекція 1. Принципи просторового аналізу 
геологічних даних на основі ГІС.  Головні типи 
просторових даних. 

2 2 9 

2 
Лекція 2.  Моделі просторових даних та їх 
аналого-цифрове перетворення. .  Принципи 
формування і редагування просторових даних. 

2 2 9 

3 
Тема 2.  Аналітичні засоби ГІС 
Лекція 3.   Класифікація аналітичних засобів ГІС. 
Картометричні функції ГІС 

2 2 9 

4 Лекція 4.   Дистанційний аналіз засобами ГІС 2 2 9 

5 Лекція 5.   Принципи оверлейного аналізу в ГІС 2 2 9 

 Модульна контрольна робота 1    

Змістовий модуль 2 
Принципи та методи просторово-часового моделювання геологічного середовища 

 

6 

Тема 3. Геоаналіз та моделювання 
Лекція 6.    Принципи та методи геоаналізу та 
моделювання геологічного середовища засобами 
ГІС 

2 2 9 

7 

Лекція 7. Функції геокодування. .  Створення 
моделей поверхонь та їх аналіз. Принципи і 
методи інтерполяції поверхонь. Мета і  завдання 
класифікації засобами ГІС 

2 2 9 

8 

Тема 4. Розробка та наповнення баз даних 
геологічної інформації.  
Лекція 8.   Головні функції роботи з базами 
геоданих. Принципи розробки реляційних баз 
геоданих та їх наповнення 

2 2 9 

9 

Тема 5. Тривимірне моделювання засобами 
ГІС. 
Лекція 9. Побудова тривимірних геологічних 
моделей засобами ГІС. . ГІС як основа інтеграції 
просторових даних і технологій. 

2 2 8 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 2*    



 ВСЬОГО 18 18 80 
*Контрольні модульні роботи проводяться у  час лекційних або лабораторних 
занять. 
 
Загальний обсяг 120  год.1, в тому числі: 
Лекцій –  18 год. 
Лабораторних робіт – 18 год. 
Самостійна робота – 80  год. 
Консультації – 4 год. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                
 



 
ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  11  

Просторовий аналіз геологічних даних в ГІС 
 

Тема 1.  Типи просторових даних та головні завдання просторового аналізу 
геологічної інформації – 26 год. 

 

Лекція 1.   Принципи просторового аналізу геологічних даних на основі ГІС. Головні 
типи просторових даних - 2 год. Розглядаються головні завдання просторового аналізу 
та обговорюються його переваги для обробки різнорідних геологічних даних, надається 
загальна характеристика аналітичних операцій в ГІС-середовищі, аналізуються базові 
підходи до опису простору. Розглядаються типи просторової інформації, що аналізується 
в ГІС, описуються типи позиційних і непозиційних даних, аналізується порядок їх 
обробки за допомогою ГІС-аналізу.   
 
Практична робота 1. Аналіз просторової геологічної інформації засобами ГІС. 
Підготовка даних для створенная ГІС-проекту – 2 год 
1. Виконати векторизацію фрагменту геологічної карти. 
2.  Провести аналіз геологічних даних для наступного просторового аналізу.  

3. Виконати аналіз геологічних даних для створення ГІС-проекту. 
4. Описати типи позиційних і непозиційних даних. 
5. Визначити атрибути геологічних об’єктів.  

 
Завдання для самостійної роботи (9 год) Опрацювати та засвоїти теоретичний 
лекційний матеріал, викладений на лекції. Проаналізувати підходи до опису та аналізу 
геологічних даних в ГІС. Запропонувати приклад геологічних завдань, що вирішуються на 
основі ГІС.  
 
Лекція 2.   Моделі просторових даних та їх аналого-цифрове перетворення. 
Принципи формування і редагування просторових даних – 2 год.  
Розглядається класифікація моделей просторових даних, що використовуються для 
аналізу стану геологічного середовища. Аналізуються види моделей (растрові, векторні, 
квадротомічні та ін.) та описуються методи їх аналого-цифрового перетворення. 
Розглядаються принципи і засоби створення і редагування просторових даних, а також 
інструментарій для виконання операцій введення/перетворення даних.  

Практична робота 2. Створення моделей просторових даних та їх аналіз. Введення 
та конвертація даних в ГІС-системі – 2 год.  

1. Виконати векторизацію растрового зображення на конкретному прикладі. 
2.  Виконати створення растрової моделі поверхні. 
3. Виконати побудову TIN-моделі та провести її аналіз. 
4.  Ввести дані в ГІС-систему. 
5. Перепроецивувати дані в ГІС-системі. 
6. Виконати конвертацію даних в ГІС-системі. 

 
Завдання для самостійної роботи (9 год.)  Вивчити та опанувати тему  «Моделі 
просторових даних та їх аналого-цифрове перетворення». Засвоїти принципи побудови 
моделей просторових даних. 

 



Контрольні запитання та завдання.  
1. Визначити головні завдання просторового аналізу геологічних даних.  
2. Охарактеризувати типи позиційних і непозиційних даних в ГІС. 
3. Які типи атрибутивної інформації використовуються для характеристики геологічних 

об’єктів в ГІС? 
4. Які моделі просторових даних використовуються для обробки геологічної інформації? 
5. Які засоби використовуються для створення і редагування просторових даних в 

ГІС? 
6. Який інструментарій застосовується для виконання операцій 

введення/перетворення даних в ГІС?  
 

Рекомендована література: 
Основна: 

1. 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 – Розділ 2.  

2. 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. – Розділ 1-3.  

Додаткова: 
1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 

статистика, 1998. – Розділ 1.  
 

Тема 2.  Аналітичні засоби ГІС (39 год) 
 

Лекція 3.  Класифікація аналітичних засобів ГІС. Картометричні функції ГІС – 2 год. 
Розглядається класифікація аналітичних засобів та інструментарію ГІС для проведення 
операцій з геологічними об’єктами.  
 
Практична робота 3. Аналіз місцезнаходження об’єктів засобами ГІС – 2 год. 

1. Виконати пошук об’єктів за вказаними критеріями. 
2. Визначити категорії об’єктів за вказаними критеріями. 
3. Сформувати просторові запити до бази даних геологічних об’єктів.  

 
Завдання для самостійної роботи (9  год.) Опанувати тему «Класифікація 
аналітичних засобів ГІС». Засвоїти принципи використання аналітичних засобів ГІС для 
геологічних задач. 
 
Лекція 4 Дистанційний аналіз засобами ГІС. Картометричні функції ГІС – 2 год. 
Аналізуються головні аналітичні функції геоінформаційних систем, властиві більшості 
сучасних програмних засобів. Наводиться характеристика операцій обчислення площ, 
довжин, периметрів, площ реальних поверхонь, об’ємів, а також функцій обчислення 
вторинних характеристик поверхонь. Наводиться характеристика головних методів 
дистанційного аналізу в ГІС та їх використання при аналізі геологічних процесів і 
структур. Описуються методи визначення найкоротшої відстані, визначення 
функціональної відстані, визначення відстані й витрат по поверхні та ін.  
 
 
Практична робота 6. Виконання картометричних операцій засобами ГІС – 2 год. 



1. Виконати обчислення площі, довжини та периметрів вказаних об’єктів. 
2. Обчислити вторинні характеристики поверхні та виконати їх аналіз.  

 
Завдання для самостійної роботи (9 год.). Написати реферат  на тему „Аналітичні 
функції геоінформаційних систем”. 

 
Лекція 5. Принципи і методи оверлейного аналізу в ГІС – 2 год. Аналізуються 
можливості сучасних ГІС для порівняння картографічних зображень тематичної 
інформації декількох шарів. Аналізуються методи та підходи  картографічного 
накладання: графічне накладання та автоматизовані методи  (геометричне накладання, 
застосування логічних операторів, математичне накладання, комбіноване накладання). 
 
Практична робота 5. Виконання ефективність методу оверлейного аналізу оверлейного 
аналізу засобами ГІС – 2 год.  

1. Виконати операції картографічного накладання шарів засобами ГІС. 
2. Виконати аналіз отриманого результату та визначити відмінності між різними 

функціями оверлейного аналізу.  
Завдання для самостійної роботи (9 год.) – Опрацювати та засвоїти теоретичний 

лекційний матеріал, передбачений у першому модулі. Підготуватись до модульної 
контрольної роботи.  

Контрольні запитання та завдання.  
1. Навести класифікацію аналітичних засобів та інструментарію ГІС для 

проведення операцій з геологічними об’єктами.  
2. Визначити головні аналітичні функції геоінформаційних систем для аналізу та 

обробки геологічних даних.  
3. Охарактеризувати картометричні функції ГІС. 
4. Які методи дистанційного аналізу в ГІС використовуються для дослідження  

геологічних процесів і структур? 
5. У чому полягає ефективність методу оверлейного аналізу для обробки та аналізу 

геологічної інформації? 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. 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. – Кн.1. – Розділ 2. 

2. 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. – Розділ 3 – 8.  

Додаткова: 
1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 

статистика, 1998 – Розділ 2. 
 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 1. 

1. Визначити головні аналітичні функції ГІС для аналізу геологічних даних. 
2. Охарактеризувати етапи оверлейного аналізу в ГІС. 
3. Виконати растеризацію запропонованих даних та охарактеризувати операції 

модельних перетворень.   
 

Завдання модульної контрольної  роботи 1. 



1. Визначити головні завдання просторового аналізу геологічних даних.  
2. Охарактеризувати типи позиційних і непозиційних даних в ГІС. 
3. Визначити типи атрибутивної інформації використовуються для характеристики 

геологічних об’єктів в ГІС. 
4. Які моделі просторових даних використовуються для обробки геологічної 

інформації? 
5. Визначити засоби, що використовуються для створення і редагування 

просторових даних в ГІС. 
6. Охарактеризувати інструментарій, який застосовується для виконання операцій 

обробки та аналізу даних в ГІС.  
7. Навести класифікацію аналітичних засобів та інструментарію ГІС для 

проведення операцій з геологічними об’єктами.  
8. Визначити головні аналітичні функції геоінформаційних систем для аналізу та 

обробки геологічних даних.  
9. Охарактеризувати картометричні функції ГІС. 
10. Охарактеризувати методи дистанційного аналізу, що використовуються для 

дослідження  геологічних процесів і структур. 
11. Визначити головні принципи та завдання оверлейного аналізу для обробки та 

аналізу геологічних даних. 
 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. Учебное пособие 
для вузов. – М.:Златоуст, 2000. – Розділ 1-3.  

2. 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 – Розділ 1-2.  

3. 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. – Розділ 1-8. 

4. Филатов Н.Н. Географические информационные системы. Применение ГИС 
при изучении окружающей среды. – Петрозаводск: изд-во КГПУ, 1997. – Розділ 
1-2.  

Додаткова: 

1. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения: учебно-
справочное пособие. – М.: ИГЕМ РАН, 2000. – 76 с.  

Змістовий модуль 2. 
Принципи та методи просторово-часового моделювання геологічного 

середовища 
Тема 3. Геоаналіз та моделювання (26 год) 

 
Лекція 6. Принципи та методи геоаналізу та моделювання геологічного середовища 
засобами ГІС – 2 год. Розглядаються головні принципи і методи просторово-часового 
моделювання та наводяться особливості їх застосування до моделювання стану 
геологічного середовища. Аналізуються спеціальні програмні засоби для виконання 
операцій просторового моделювання.  
 



Практична робота 6. Аналіз топологічних взаємовідношень між об’єктами. 
1. Встановити топологічні правила між об’єктами в ГІС-середовищі. 
2. Провести векторизацію даних згідно встановлених топологічних відношень. 

 
Завдання для самостійної роботи (9 год.) – Опрацювати та засвоїти теоретичний 
лекційний матеріал, викладений на лекції. Визначити типи топологічних відношень між 
геологічними об’єктами.  
 
Лекція 7. Функції геокодування. Створення моделей поверхонь та їх аналіз. 
Принципи і методи інтерполяції поверхонь. Мета і  завдання класифікації засобами 
ГІС – 2 год. Характеризуються функції геокодування – прив’язки об’єктів на основі даних 
з бази даних геологічної інформації та розглядаються типи подання цієї інформації. 
Описуються головні операції геокодування в різних ГІС-системах. Розглядаються 
принципи розрахунку та створення моделей поверхонь як дійсних, так і уявних. 
Аналізуються функції роботи з моделями типу поверхня у різних ГІС-системах (функції 
картографічної алгебри, статистичного аналізу та ін.). Розглядається поняття інтерполяції 
та її головна мета. Характеризуються методи інтерполяції, які найчастіше 
використовуються в сучасних ГІС-системах (лінійна інтерполяція, метод зворотних 
зважених відстаней, крігінг, сплайн та ін.) Розглядаються принципи, об’єкти та мета 
класифікації, наводиться характеристика головних методів класифікації за групами, 
пропонуються приклади практичної реалізації різних методів класифікації засобами ГІС. 
 
Практична робота 7. Геокодування об’єктів, побудова моделей поверхонь, 
інтерполяція поверхонь засобами ГІС, ГІС-аналіз та класифікація об’єктів. 

1. Виконати прив’язку об’єктів із запропонованої бази даних. 
2. Проаналізувати просторовий розподіл об’єктів на основі просторових запитів до 

бази даних та створити різни типи моделей поверхонь в ГІС-середовищі (растрові, 
TIN-моделі та ін). 

3. Виконати статистичний аналіз поверхонь та провести операції алгебри карт із 
створеними растровими поверхнями 

4. Виконати інтерполяцію запропонованих даних за різними методами та повести 
аналіз отриманих моделей та виконати їх порівняння.   

5. Виконати класифікацію об’єктів методом природної розбивки, методом рівних 
інтервалів та методом стандартного (середньоквадратичного) відхилення. 

 
Завдання для самостійної роботи (9 год.) – Опрацювати та засвоїти теоретичний 
лекційний матеріал, викладений на лекції. Виконати прив’язку запропонованих 
топографічних і геологічних карт.  

Контрольні запитання та завдання.  
1. Головні принципи і методи просторово-часового моделювання стану 

геологічного середовища.  
2. Охарактеризувати спеціальні програмні засоби для виконання операцій 

просторового моделювання.  
3. Які топологічні правила між геологічними об’єктами можливі в ГІС-середовищі? 
4. Охарактеризувати функції геокодування в ГІС.  
5. Проаналізувати функції роботи з моделями типу поверхня у різних ГІС-системах 

(функції картографічної алгебри, статистичного аналізу та ін.). 
6. Які методи інтерполяції поверхонь використовуються в сучасних ГІС-системах? 

Назвіть їх особливості.  
7. Які методи класифікації застосовуються в сучасних ГІС-системах? 

Рекомендована література: 



Основна: 

1. 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 – Розділ 2.  

2. 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. – Розділ 7, 9, 10. 

Додаткова: 
2. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 

статистика, 1998. – Розділ 2-5. 
 

 
 

Тема 4 
 Розробка та наповнення баз даних геологічної інформації (13 год). 

 
Лекція 8. Головні функції роботи з базами геоданих. Принципи розробки реляційних 
баз геоданих та їх наповнення – 2 год. Розглядаються головні функції роботи з базами 
даних та особливості їхньої реалізації в різних ГІС-системах з метою аналізу стану 
геологічного середовища. Розглядаються базові принципи та методика розробки структури 
баз даних для зберігання геологічної інформації. Визначаються головні етапи створення баз 
геоданих, аналізується структура баз даних геологічних свердловин та особливості її ведення.  
 
 Практична робота 8. Розробка структури бази даних геологічної інформації та 
ведення бази даних геологічної інформації – 2 год.   

1. Розробити структуру бази даних геологічних свердловин. 
2. Сформувати головні та підпорядковані таблиці бази даних. 
3. Виконати наповнення бази даних геологічних свердловин та побудувати 

свердловини у просторі. 
4. Встановити реляції між головною та підпорядкованими таблицями бази даних.  

 
Завдання для самостійної роботи (9 год.) – Піготувати презентаційну доповідь 
“Функціональні можливості програмного продукту ГІС” (за вибором). 

Контрольні запитання та завдання.  
1. Назвіть основні операції з проектування структури бази даних. 
2. Назвіть основні групи і види таблиць, що використовуються для формування 

структури. 
3. Назвіть основні логічні відношення між таблицями, можливі в БД. 
4. Назвіть основні типи полів БД, які використовуються в системі. Що таке індексне 

поле? Охарактеризуйте його основне призначення. 
5. Що являють собою довідники і яке їхнє основне призначення? 

 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Іванік О.М., Назаренко М.В. , Хоменко С.А. Моделювання геологічних процесів і 
структур: Практикум : навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет", 2013. – Розділ 1-2. 

2. 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»,  



Тема 5 
 Тривимірне моделювання засобами ГІС (12 год). 

 
Лекція 16. Побудова тривимірних геологічних моделей засобами ГІС. ГІС як основа 
інтеграції просторових даних і технологій – 2 год. Розглядаються принципи створення 
тривимірних геологічних моделей із застосуванням спеціального програмного 
забезпечення, аналізуються етапи побудови каркасних та блокових моделей в ГІС-
середовищі. Надається характеристика інтеграції ГІС з іншими технологіями обробки та 
аналізу просторових даних, зокрема дистанційного зондування Землі, глобальних систем 
позиціювання та ін.   
Практична робота 16. Створення каркасні моделі родовища та блокової моделі 
родовища – 2 год. 
1. Створити каркасну модель родовища та проаналізувати її. 
2. Створити блокову модель родовища та розрахувати об’єм блоків та блокової 

моделі.    
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) – Проаналізувати використання різних ГІС-
систем даних для створення тривимірних моделей. Підготувати презентаційну доповідь 
«Тривимірне моделювання в ГІС». 

Контрольні запитання та завдання.  
1. Визначити принципи створення тривимірних геологічних моделей із застосуванням 

спеціального програмного забезпечення. 
2. Проаналізувати етапи побудови каркасних моделей в ГІС-середовищі.   
3. Проаналізувати етапи побудови блокових моделей в ГІС-середовищі.   
4. У чому полягає метод Крайгінга? 
5. Перерахуйте операції з блоковими структурами. 

 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Іванік О.М., Назаренко М.В. , Хоменко С.А. Моделювання геологічних процесів і 
структур: Практикум : навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет", 2013. – Розділ 4-5. 

2. 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 – Розділ 2. 

Типові завдання до модульної контрольної роботи № 2. 
1. Розробити структуру бази даних геологічних свердловин.  
2. Охарактеризувати основні групи і види таблиць, що використовуються для 

формування структури бази даних геологічних свердловин. 
3. Охарактеризувати етапи побудови блокових моделей в ГІС-середовищі.   

 
Завдання модульної контрольної  роботи 2. 

1. Головні принципи і методи просторово-часового моделювання стану 
геологічного середовища.  

2. Охарактеризувати спеціальні програмні засоби для виконання операцій 
просторового моделювання.  

3. Топологічні відношення між об’єктами в ГІС. 
4. Охарактеризувати функції геокодування в ГІС.  
5. Проаналізувати функції роботи з моделями типу поверхня у різних ГІС-

системах. 



6. Методи інтерполяції поверхонь в сучасних ГІС-системах.  
7. Методи класифікації в сучасних ГІС-системах. 
8. Бази даних та системи управління ними. 
9. Рівні проектування сучасних баз даних. 
10. Основні операції з проектування структури бази даних. 
11. Основні групи і види таблиць, що використовуються для формування структури 

баз даних геологічної інформації. 
12. Назвіть основні логічні відношення між таблицями, можливі в БД. 
13. Назвіть основні типи полів БД, які використовуються в системі. Що таке 

індексне поле? Охарактеризуйте його основне призначення. 
14. Що являють собою довідники і яке їхнє основне призначення? 
15. Визначити принципи створення тривимірних геологічних моделей із 

застосуванням спеціального програмного забезпечення. 
16. Проаналізувати етапи побудови каркасних моделей в ГІС-середовищі.   
17. Проаналізувати етапи побудови блокових моделей в ГІС-середовищі.   
18. Розрахувати об’єм блоків та блокової моделі родовища.    

 
 

Рекомендована література: 
Основна 
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словарь основных терминов. Под ред. Берлянта А.М., Кошкарева А.В.. - М.: 
ГИС-Ассоциация, 1999. - 204 с.  
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5. Де Мерс М.Н. Геоинформационные системы. Основы. М., Изд-во «Дата+», 
1999. 490 с.  

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

при изучении окружающей среды. – Петрозаводск: изд-во КГПУ, 1997. – 104с.  
10. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. – М.: Финансы и 
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20. http://kai.com.ua/kompanija/publikacii/gis-tehnologii 
21. http://www.geology.com.ua 
22. ArcView GIS Руководство пользователя. М.: Изд-во МГУ, 1998.  
23. Введение в ArcView GIS. Учеб. курс. Институт исследований систем 

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

24. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебное пособие. – М., 1997. 
– 160 с. 

Типові завдання до іспиту. 
1. Реалізація аналітичних засобів ГІС. 
2. Принципи створення баз даних геологічної інформації. 
3. Практичне завдання. Аналітичні функції ГІС. 

 

Питання на іспит 
 

1. Просторове моделювання та аналіз в ГІС. 
2. Головні завдання ГІС в геологічній галузі. 
3. Статистичний аналіз і ГІС. 
4. Просторове моделювання в ГІС із використанням концептуальних моделей. 
5. Головні типи просторових даних. 
6. Моделі просторових даних та їх аналого-цифрове перетворення 
7. Картометричні функції ГІС. 
8. Дистанційний аналіз засобами ГІС. 
9. Принципи оверлейного аналізу в ГІС. 
10. Створення моделей поверхонь та їх аналіз. 
11. Мета і  завдання класифікації засобами ГІС 
12. Принципи і методи інтерполяції поверхонь. 
13. Головні функції роботи з базами геоданих. 
14. Принципи розробки реляційних баз геоданих та їх наповнення. 
15. Побудова тривимірних геологічних моделей засобами ГІС. 
16. ГІС як основа інтеграції просторових даних і технологій. 
17. Практичне завдання. Аналітичні функції ГІС. 

 


