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Щороку лави університету поповнюють сотні нових студентів. 

Вони потрапляють у нове середовище, не знають «де» і «що» знахо-

диться. Крім того, з 2013 року в Національному університеті водного 

господарства та природокористування (НУВГП) відбувається реорга-

нізація структури університету [4], яка призвела до зміни місця розта-

шування кафедр та інших структурних підрозділів. Геоінформаційне 

забезпечення студмістечка НУВГП дасть змогу абітурієнтам, студен-

там та викладачам знайти необхідну їм інформацію про навчально-

наукові інститути, кафедри, аудиторії, а також отримати інформацію 

про те, де знаходиться той чи інший структурний підрозділ. 

Як приклад створення подібної системи розглянемо інтерактивну 

3D-модель студмістечка Київського національного університету буді-

вництва та архітектури (КНУБА) (рис. 1) [5]. При наведенні курсору на 

якийсь із зображених об’єктів, на карті з’являється підказка з його на-

звою. Відкрити сторінку із схемою поверхів певного корпусу можна 

натиснувши його зображення на 3D-моделі. Обравши потрібний по-

верх, можна переглянути інформацію про аудиторії, розташовані на 

ньому (рис. 2). 

Як видно з рисунка 2, система не реалізована повністю, зокрема, 

відсутні фотографії аудиторій. Але, не зважаючи на це, сторінка уні-

верситету від розміщення такого інтерактиву лише виграла – стала ін-

формативнішою, цікавішою та презентабельнішою. 

 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

 359

 
Рис. 1. Приклад реалізації 3D-моделі студмістечка КНУБА [5] 

 

 
Рис. 2. Схема поверхів та інформація про розташовані на поверсі аудиторії [5] 
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Мета роботи полягає в розробці концепції та реалізації пілотного 

проекту геоінформаційного забезпечення студентського містечка На-

ціонального університету водного господарства та природокористу-

вання. 

Для розробки геоінформаційної системи (ГІС) потрібно встанови-

ти конкретні задачі, які вона вирішуватиме. Це дасть змогу визначи-

тись з об’ємом робіт та даними, які потрібні. Оскільки мета нашої ро-

боти – створення ГІС студмістечка НУВГП, то користувачами даної 

системи будуть, насамперед, студенти університету, абітурієнти та ви-

кладачі.  

Відповідно до потреб користувачів та ґрунтуючись на досвіді ство-

рення подібних систем, запроектовано вирішення наступних основних 

задач: перегляд інформації про спеціальність; перегляд схеми студміс-

течка з можливістю вибору необхідного корпусу, поверху та аудиторії 

й перегляду інформації про неї; перегляд інформації про структурні 

підрозділи університету; ознайомлення з розкладом занять. 

Для наочного відображення задач та користувачів ГІС створено 

UML-діаграму варіантів використання, представлену на рисунку 3. 

Оскільки територія об’єкту проектування відносно невелика, для 

побудови 3D-моделі студмістечка НУВГП використано метод ручного 

створення моделей у програмах тривимірного моделювання. Він має 

такі переваги над автоматичним та напівавтоматичним методами [1]: 

а) можливість створення моделей з високою геометричною деталізацією; 

б) для кожного типу будівель у місті створюється тільки одна модель. 

Дана модель одного разу завантажується при візуалізації, і використо-

вується для всіх будівель заданого типу. Це дозволяє значно економи-

ти пам'ять і зменшує розмір тривимірної моделі на диску; 

в) текстури не містять зображень сторонніх об'єктів, спроектованих на 

стіни будівель. Оскільки текстурування проводиться вручну, всі зо-

браження перед текстуруванням опрацьовуються оператором. Обробка 

включає усунення зайвих об'єктів на фотографіях (таких як дерева, ав-

томобілі тощо), вирівнювання зображень за яскравістю та тоном і, час-

то, видалення тіней; 

г) тривимірні будівлі є окремими об'єктами, з якими може бути асоці-

йована будь-яка атрибутивна інформація. 

Для наочності процес створення тривимірної моделі студмістечка 

НУВГП представлено діаграмою IDEF0 (рис. 4). 

Вихідними даними для створення тривимірної моделі студмістечка 

були: схема розташування корпусів та гуртожитів, схеми поверхів з 

нумерацією аудиторій, фотознімки будівель. Для створення 3D-моделі 

обрано програмний продукт Google SketchUp [2]. Створена в результа-
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ті роботи тривимірна модель наведена на рис. 5. 

 
Рис. 3. Задачі та користувачі ГІС 

 

Для створення інтерактивної карти студмістечка, яка б виконувала 

поставлені задачі, використано мову HTML [3]. Сама карта розміщена 

в мережі Інтернет за адресою http://lagao.at.ua на вкладці Студмістечко. 

На зображенні тривимірної моделі студмістечка створено інтерак-

тивні елементи (рис. 6), а саме: по карті можна пересуватись затисну-
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вши ліву клавішу миші, при наведенні курсору на будівлю висвічуєть-

ся підказка з її назвою, навчальні корпуси є гіперпосиланнями, при на-

тисканні на які відкривається сторінка з відповідною будівлею. 

 
 

Рис. 4. Процес створення тривимірної моделі 

 
 

Рис. 5. Тривимірна модель студмістечка НУВГП 
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Рис. 6. Web-сторінка з інтерактивною картою 

 

Сторінка відповідного корпусу (рис. 7) містить зображення будівлі 

та інформацію про його назву, адресу, навчально-наукові інститути, 

якщо такі є у корпусі, та кафедри. Ліворуч додана панель навігації за 

іншими корпусами. Саме зображення корпусу також інтерактивне – 

при наведенні на поверх з’являється підказка про номер поверху, кла-

цнувши на який відкривається сторінка з його схемою (рис. 8). На ній 

підписано назву корпусу та поверху. Знизу також присутні посилання 

на інші поверхи. На плані видно розміщення аудиторій, їх номери. Та-

кож показано сходи та інші важливі елементи, такі як вхід, гардероб, 

бібліотека тощо. У позначенні аудиторій використано різні кольори. 

Виділення кольором означає, що аудиторія закріплена за певною ка-

федрою чи навчально-науковим інститутом [4]. Зеленим кольором по-

значені кабінети обслуговуючого персоналу – диспетчерські навчаль-

но-наукових інститутів, червоним – кабінети дирекцій ННІ, синім – 

викладацькі кафедр, блакитним – кабінети завідувачів кафедр, жовтим 

– навчальні аудиторії закріплені за певною кафедрою, фіолетовим – 
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приймальна комісія. При наведенні курсору на марковані аудиторії 

 
Рис. 7. Сторінка навчального корпусу №7 

 

 
Рис. 8. Сторінка першого поверху навчального корпусу № 7 
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висвічується підказка з її призначенням та приналежністю. Також, як-

що натиснути на деякі аудиторії, відкривається сторінка з їх круговою 

фотопанорамою [6] (ця функція реалізована лише для навчальних ау-

диторій кафедри геодезії та геоінформатики й кафедри землеустрою та 

кадастру, моніторингу земель). Обертати панораму можна за допомо-

гою миші або стрілочок на клавіатурі. Коліщатком миші можна на-

ближати/віддаляти зображення. 

На закладці Навчально-наукові інститути створені сторінки для 

кожного інституту. Зокрема, на них міститься:  

- контактна інформація: адреса, номер телефону, електронна адреса, 

посилання на офіційний сайт інституту, перелік кабінетів дирекції та 

диспетчерської ННІ (номери аудиторій є активними посиланнями, які 

відкривають сторінки з планами поверхів, де ці кабінети знаходяться), 

посилання на розклад занять; 

- список кафедр навчально-наукового інституту; 

- перелік випускових спеціальностей. 

На закладці Кафедри розміщені списки кафедр, згруповані за інсти-

тутами до яких вони належать, перелік кабінетів викладацьких і заві-

дувачів кафедр. Якщо натиснути на назві кафедри, то відкривається 

сторінка її офіційного сайту, якщо на номер аудиторії – сторінка з пла-

ном поверху, де вона знаходиться. 

У роботі проаналізовано учасників та задачі геоінформаційного 

забезпечення студмістечка НУВГП. Побудовано тривимірну модель 

студмістечка та створено інтерактивну карту корпусів, розміщену в 

мережі Інтернет. Вважаємо, що вона буде корисною не лише вступни-

кам, а й студентам та викладачам для ознайомлення з розташуванням 

структурних підрозділів НУВГП після реорганізації. 
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