
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Тривимірне моделювання засобами ГІС; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,5 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Янчук Р.М., к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

• опрацьовувати вихідні матеріали та аналізувати їх якість; 

• готувати дані для тривимірного моделювання; 

• проводити опрацювання та тривимірний аналіз; 

• створювати тривимірні сцени та забезпечувати реалістичну анімацію. 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ГІС і бази даних, аналіз і 

моделювання в ГІС 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___;  

12. Зміст курсу: 1. Сфери застосування тривимірних картографічних моделей.  

2. Основні методи збору просторових даних для тривимірних картографічних моделей та оцінка їх 

якості. 

3. Моделі представлення графічних даних.  

4. Формування текстур для задач реалістичного та фотореалістичного відображення.  

5. Задачі картографічного аналізу за тривимірними моделями.  

 6. Тривимірна картографічна анімація, як засіб представлення зміни об’єктів та явищ в часі.  

7. Тривимірні картографічні WEB-сервіси. 

8. Технічні засоби візуалізації тривимірних картографічних зображень (стереомонітори, голограми, 

3D прінтери) 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Козаченко Т.І., Пархоменко П.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання. – Київ: ТОВ Антекс-

У ЛТД, - 1999. – 328с. 

2. Энди Митчелл. Руководство по ГИС-анализу. Пространственные модели и взаимосвязи. – Киев: 

ЕСОММ Со, - 2000. – 217 с. 

3. Сучасні програмні засоби проектування та геометричного моделювання на ЕОМ: Навчальний 

посібник – Рівне: НУВГП, 2006. – 222 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних робіт, 62 год. самостійної роботи. Разом – 126 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування…... 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                    Р.М. Янчук, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Name: Three-dimensional design by facilities of  GIS 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:  the first (Bachelor's degree) 
5. Year of training, when discipline is offered: 4; 

6. Semester when studying the discipline: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 3,5 ; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Yanchuk R.M., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to do: 

• work over input dates and analyses their quality; 

• prepare data for a three-dimensional modeling and design; 

• doing three-dimensional analysis; 

• create the three-dimensional stages and provide realistic animation. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

tests 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: GIS, modeling in GIS  

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary)___;  

12. Course content:  
1. Application of three-dimensional cartographic models.  

2. Basic methods of capture of spatial data for three-dimensional cartographic models and 

estimation of their quality. 

3. Models of presentation of graphic data.  

4. Forming of textures is for the tasks of realistic and photo-realistic reflection.  

5. Tasks of cartographic analysis uses three-dimensional models.  

 6. Three-dimensional cartographic animation, as a tool of presentation of change of objects and 

phenomena in time.  

7. Three-dimensional cartographic WEB- services. 

8. Technical equipments of visualization of three-dimensional cartographic images (stereomonitors, 

holograms, 3d printing). 

13. Recommended editions: 
1. Kozachenko Т.І., Parhomenko P.О., Molochko А.М. Cartographic design. Kyiv: LTD. Antex, - 

1999. – 328p. 

2. Modern programmatic tools of planning and geometrical design on COMPUTER: train aid is 

Rivne: NUWM, 2006. 222 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 26 hours, practical classes – 26 hours, independent work – 62 hours, total – 126 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the  6rd  semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 
 

Head of Department                                                R.M. Yanchuk, Ph.D., Associate Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


