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МОДЕЛЮВАННЯ ДОВКІЛЛЯ 
 

Розглянемо поняття про модель і моделювання, як загалом довкілля, так і в 

природничій географії, та про класифікації моделей. Останні, зазвичай, можуть 

відображати обраний об'єкт моделювання та/або метод моделювання і певні осо-

бливості процесу моделювання. 

Існує декілька десятків визначень терміна "модель", який походить від латинсь-

кої назви modulus, що перекладається як "міра", "мірило", "зразок".  

Найбільш простим загальним визначенням моделі є її тлумачення як об'єкта-

замінника, що у чомусь є подібним до оригінала. Оригінал при цьому виступає як 

об'єкт дослідження (або об'єкт моделювання). Під останнім будемо розуміти як 

власне географічний об'єкт досліджень – природничу географічну систему (гео-

систему), так і певний досліджуваний природничо-географічний процес чи явище 

або комбінацію природничої геосистеми та процесів/явищ, які визначають її дина-

міку та стійкість. 

З позицій моделювання довкілля модель у широкому розумінні визначають як 

умовний образ географічного об'єкта досліджень, сконструйований таким чином, 

щоб віддзеркалити риси цього об'єкта, істотні для поставленої мети досліджень. 

За таких умов міра відображення об'єкта досліджень, або міра адекватності моделі 

об'єкту досліджень ніколи не може бути повною і визначається в залежності від ме-

ти та способів моделювання. Отже, необхідним атрибутом виконання моделлю фу-

нкцій замінника є визначені дослідником ті, які його цікавлять, відношення подіб-

ності між елементами оригінала та моделі. Наприклад, для картографічної моделі 

за такі відношення може правити геометрична подібність тощо. Звідси, у широкому 

розумінні, моделювання довкілля можна кваліфікувати як вивчання об'єкта дослі-

джень за його моделлю-замінником, яка володіє потрібними досліджуваними влас-

тивостями цього об'єкта. 

Підсумовуючи наведене вище можна деталізувати визначення моделі та моде-

лювання в природничій географії.  

Таким чином, під природничо-географічною моделлю в цілому будемо розуміти 

явище, предмет, знакове утворення або умовний образ (опис, схему тощо), які зна-

ходяться у певній відповідності із зазначеним вище об'єктом дослідження та зда-

тні заміняти його в процесі дослідження шляхом подавання інформації про цей 

об'єкт.  

Природничо-географічне моделювання ж будемо кваліфікувати як дослідження 

структури, динаміки та стану, зокрема стійкості, природничих геосистем, зв'яз-

ків і процесів всередині них, між ними та із зовнішнім середовищем за допомогою 

природничо-географічних моделей. Природнича ж геосистема буде тлумачитися 

як складна вкеровна природно-натурально-антропогенна система з експлуатацією її 

ресурсів. 

Отже природничо-географічне моделювання є застосуванням однойменних йому 

моделей. За такого підходу одразу зазначимо, що модель може виступати і програ-

мою, і засобом, і результатом дослідження, яке стосується аналізу, оцінювання чи 

прогнозування стану природничої геосистеми, її структурно-функціональних хара-

ктеристик, плину процесів у геосистемі тощо. 
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Систематизація природничо-географічних моделей, на тлі загальнометодоло-

гічного розподілу їх на теоретичні, напівемпіричні та емпіричні моделі, може здій-

снюватися на основі різних принципів систематизації. Найбільш доцільними з 

них є (рис.1): 

– за об'єктом моделювання (дослідження). Ним, як вже зазначалося, може бути 

передусім власне природнича геосистема, а також географічний процес або явище, 

які визначають її стан, і певне поєднання цих складників модельного об'єкта; 

– за низкою ознак, де насамперед домінує призначення; 

– за логікою застосування моделей;  

– за способом побудови моделей і способом передавання відношень подібності 

між оригінальним географічним об'єктом дослідження і його моделлю-замінником; 

– за певними можливими комбінаціями щойно перелічених принципів. 

 

 

 

Рис.1 Систематизація природничо-географічних моделей (за [1]) 
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Досить уживаною є систематизація природничо-географічних моделей за 

об’єктом моделювання (дослідження). На основі цього принципу систематизації 

виділяють: 

1) моделі чинників/умов стану природничих геосистем, які відтворюють про-

відні ознаки та параметри плину або прояву цих чинників/умов; 

2) моделі структури геосистем, які відображають їхню будову й основні струк-

турно-функціональні складники;  

3) моделі властивостей (атрибутів) геосистем, які зосереджують увагу на тих 

особливостях і провідних атрибутах систем, які потребують дослідження;  

4) моделі внутрішніх і зовнішніх причинно-наслідкових зв’язків у природни-

чих геосистемах чи між ними та/або чинниками їхнього стану. Вони демонструють 

взаємозв’язки відповідних передумов і наслідків, які спричинюються цими переду-

мовами; 

5) моделі місцезнаходження геосистем, які сприяють розумінню просторових 

закономірностей їхньої локалізації;  

6) інтегровані моделі, які є певними комбінаціями вищезазначених моделей, 

наприклад структури, властивостей та місцезнаходження об'єктів дослідження то-

що. 

За певним набором ознак,  серед яких переважає призначення, природничо-

географічні моделі можна диференціювати на: 

1) імітаційні моделі, які відтворюють конкретний атрибут або характерну рису 

об'єкта моделювання чи набір таких атрибутів/рис; 

2) систематизаційні моделі, за допомогою яких створюються класифікації та 

інші систематизації об'єктів моделювання;  

3) оптимізаційні моделі як власне моделі оптимального або нормативного стану 

природничих геосистем або моделі шляхів і способів досягнення чи підтримання 

такого стану тощо; 

4) оцінювальні моделі, які у свою чергу можна поділяти на розрахункові, про-

гнозні та розрахунково-прогнозні, причім такий поділ може бути застосований і для 

типізованих за іншими ознаками моделей. 

За логікою застосування можна розрізняти: 

1) моделі-аналоги, за допомогою яких динаміку оригінального географічного 

об'єкта дослідження модельно відтворюють у найбільш слушний для цього спосіб; 

2) моделі-презентації, які комбінаційно-послідовно сприяють створенню зага-

льного уявлення щодо географічного об'єкта-оригінала, що вивчається; 

3) моделі-інтерпретації, які призначено для тлумачення й різнобічного пояс-

нення загальної суті та/або окремих специфічних рис географічного об’єкта-

оригінала; 

4) моделі комплексного дослідження (вивчання) обраного географічного об'є-

кта, процесу або явища чи їхньої певного поєднання. 

Крім вищенаведених принципів, вельми доцільним є систематизація природни-

чо-географічних моделей за способом їхньої побудови й способом передавання 

відношень подібності між оригінальним географічним об'єктом вивчання та його 

моделлю-замінником. З огляду на таке, по-перше, за способом побудови розрізня-

ють прототипні й концептуальні моделі (див. рис.1): 

Прототипні моделі, в свою чергу, вже за способом передавання відношень по-

дібності поділяють на: 
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1) генералізовані моделі. Вони забезпечують компактне відображення інфор-

мації про об'єкт моделювання у вигляді, наприклад, матеріального його макета то-

що (приклади на фото 1 і 3 б)); 

2) ідеалізовані моделі. Ці моделі є модифікацією оригінала, яку втілено в еле-

ментах однорідного чи різнорідного субстрату. Їх побудовано за певними, теорети-

чно обґрунтованими правилами таким чином, що зазначена модифікація має за 

прообраз лише певні властивості реального об'єкта. За приклад останнього може 

правити фізична модель штучного дощування обраних ділянок природничих геоси-

стем з фіксацією в процесі дощування певних параметрів цих геосистем тощо.  

Частково спорідненими з прототипними ідеалізованими моделями є т.зв. елект-

ричні моделі, за допомогою яких, утім, вивчаються процеси іншої фізичної приро-

ди, а саме механічні, гідродинамічні, акустичні тощо. Сюди відноситься, напри-

клад, метод електрогідродинамічних аналогій, який модельно відтворює динаміку 

підземних вод тощо. 

 

 

Фото 1 Генералізована модель англійського мегаліта Стоунхендж (Таїланд) (за [1]) 

 

Концептуальні моделі, теж вже за способом передавання відношень подібності, 

додатково диференціюються на: 

1) концептуальні неформалізовані моделі, серед них: 

а) вербально-звукові моделі – словесні описи географічних об'єктів дослі-

дження з можливим додатковим тематичним звуковим супроводом або самостійні 

звукоряди, які характеризують зазначені об'єкти. За останні можуть правити т.зв. 

звукові ландшафти (англ. soundscapes), які відтворюють звукоряди досліджуваного 

ландшафту тощо (приклад на фото 2);  

б) іконічні моделі – зарисовки, малюнки, листівки, картини, слайди, фото, зок-

рема у визначеному спектрі, та інші фрагментарно-відбиткові зображення об'єктів 

моделювання (приклад на фото 3 а)), а також відеоряди; 

2) концептуальні формалізовані моделі, поміж них: 
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а) графічно-знакові моделі, які подаються за допомогою знакових утворень – 

графічної й семантично-знакової символіки. Детальну систематизацію цих моде-

лей, як дуже важливих і значущих у природничо-географічному моделюванні, ок-

ремо розглянуто далі; 

б) логіко-математичні, серед них власне математичні, моделі, які будуються за 

допомогою формул і математичних або логіко-математичних операцій зі змінними. 

Останні відображають певні параметри стану й динаміки географічних об'єктів, проце-

сів і явищ, які вивчаються, або інші аспекти природничої географії (фото 4); 

в) алгоритмічні моделі, які подаються у вигляді алгоритмічних схем різнома-

нітного спрямування тощо та містять обґрунтований порядок (послідовність) вико-

нання певних модельних операцій.  

 

 

Фото 2 Приклад спектрограми та звукоряду звукового ландшафту (за [3, 1]) 

 

  
а) б) 

Фото 3 Фото та відеоряд водоспаду Вікторія (Замбія/Зімбабве) як іконічна модель 

(а) та генералізована модель Великого Бар'єрного рифа (Австралія) (б) (за [1]) 
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m2(t)* = {(λdw* / d*)
Cv,hdw 

• hcr,c • cosθ˚cr / d*}
Cv(m2(t) )

/ {me • Cv(m2/hdw)}  .        (7.45) 
  

Фото 4 Приклад власне математичної моделі (за [1]) 

 
Усі концептуальні формалізовані моделі мають широкі можливості для модифі-

кації форми запису. 

Додатково слід зазначити, що, по-перше, концептуальні формалізовані моделі 

можна також принципово розділити на: 

– слабко формалізовані, які відповідають слабко формалізованим методам мат-

аналізу та моделювання – теоріям нечітких множин (лінгвістичної змінної), графів 

тощо (див. [1]); 

– точно формалізовані.  

По-друге, інколи прототипні генералізовані та концептуальні неформалізовані 

моделі об'єднують в одну групу портретних моделей. 

За умов інтегрування певних викладених вище принципів систематизації та/або 

рис моделей, досить часто оперують комбінованими природничо-географічними 

моделями.  

За найбільш характерні приклади таких моделей можуть правити: 

– глобус як генералізовано-картографічна модель (фото 5), що є комбінацією 

прототипної генералізованої моделі та різновиду графічно-знакових моделей 

(див. далі);  

– тематичний відеофільм про виверження вулкана як комбінація вербально-

звукових і іконічних моделей, до того ж з подаванням цього фільму як моделі-

інтерпретації (приклад на рис.2);  

– модель-презентація кругообігу води в природі як інтегрована за об'єктом дос-

лідження модель, яка реалізована через слайд-шоу мультимедійного проектора й 

містить практично всі різновиди концептуальних моделей тощо. 

 

  

Фото 5 Найдавніший, що зберігся, глобус Землі ‒ "земне яблуко" (1492) німецького гео-

графа Мартіна Бехайма (за Alexander Franke, [4]) та сучасний глобус Землі (за Christian 

Fisher, [4]) 
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Вулкан.flv
* 

* для активації 

відео – подвій-

ний клік 

Рис.2 Фрагмент тематичного відеофільму про виверження вулкана (за [1]) 
 

Практично всі природничо-географічні моделі може бути реалізовано в різ-

них: 

1) режимах застосування, таких як: 

– статичний; 

– кінематично-анімаційний; 

– динамічний, поєднаний з певними етапами процесу тощо; 

– інтерактивний або не інтерактивний; 

– комбінований, наприклад кінетично-анімаційний та інтерактивний тощо; 

2) формах створення/відображення, таких як: 

– не цифрова (не електронна); 

– цифрова (електронна); 

– плоска (двовимірна); 

– тривимірна, зокрема стерео-голографічна (приклад на рис.3); 

– комбінована. 

 

 

3D.flv
* 

* для активації 

відео  – по-
двійний клік 

Рис.3 Тривимірна форма відображення моделей (за Christofer East, [2]) 
 

Згідно з передбаченим вище окремим розглядом вирізняють чотири групи гра-

фічно-знакових моделей як різновиду концептуальних формалізованих природни-

чо-географічних моделей, а саме моделі (рис.4):  

– аналітично-ілюстративні; 
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– картографічно-геоінформаційні; 

– структурно-логічні; 

– комбіновані. 

 

 

Рис.4 Систематизація графічно-знакових природничо-географічних моделей 

 

Практично всі складники чотирьох груп моделей рис.4, як і природничо-

географічні моделі загалом (див. рис.1 ), може бути реалізовано у певних режимах 

застосування й формах створення/відображення. Ці групи моделей, у свою чергу, 

поділяються на їхні відповідні типи, види й підвиди, які стисло і розглядаються да-

лі. 

Зокрема, до аналітично-ілюстративних моделей як групи належать такі типи 

моделей, як: 

1) зображувальні моделі з такими видами, як схематичні малюнки й прості 

схеми тощо; 

2) графіко-діаграмні моделі, за види яких правлять графіки, діаграми, некарто-

графічні перетинно-секційні моделі, серед них поперечні профілі, вертикальні роз-

різи й блок-діаграми, та комбіновані графіко-діаграмні моделі; 

3) табличні моделі, а саме числові, текстові та текстово-числові таблиці як види 

цих моделей; 

4) комбіновані аналітично-ілюстративні моделі. Вони можуть бути варіацій-

ним поєднанням трьох щойно зазначених типів на рівні їхніх видів, наприклад, пе-

вних видів табличних моделей з певними видами графіко-діаграмних або зображу-

вальних тощо. 

До структурно-логічних моделей як групи належать такі типи моделей, як: 

1) структурно-інформаційні схематичні моделі, з такими найбільш характер-

ним їхнім видом, як графи; 

 

Аналітично-

ілюстративні 

моделі 

Структурно-

логічні моделі 

ГРАФІЧНО-ЗНАКОВІ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ 

Комбіновані 

моделі 

Картографічно-

геоінформаційні моделі 

КАРТОГРАФІЧНІ 

КОМБІНОВАНІ 

КАРТОГРАФІЧНІ 

ПЕРЕТИННО-

СЕКЦІЙНІ 

ТОПОПЛАНИ 

СПЕЦІАЛЬНІ 

ЗАГАЛЬНІ 

КОМБІНОВАНІ 

КАРТИ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ 
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2) структурно-логічні графічно-зображувальні моделі, серед яких т.зв. фрей-

ми є досить показовим видом; 

3) комбіновані структурно-логічні моделі. Вони можуть бути поєднанням пе-

вних видів структурно-інформаційних схематичних і структурно-логічних графіч-

но-зображувальних типів моделей, наприклад, фреймів із графами тощо. 

Примітки. 

1. Граф – структурно-інформаційна схематична графічно-знакова модель у вигляді: 

1) ієрархічної (деревоподібної) структури. Іншими словами, це ієрархічний граф, за при-

клад якого може правити рис.1 і рис.4 та інші аналогічні схеми систематизації; 

2) мережної структури. Це мережний граф, приклад якого як графа екологічної мережі 

наведено рис.5.  

 

 

Рис.5  Приклад графа на цифровій карті екомережі Північного Приазов'я (за [1]) 
 

За елементи графа як моделі зазвичай правлять вершини (грані, вузли) графа – змістові 

складники модельного об'єкта, подані спеціальними знаками-символами – точками, круга-

ми, прямокутниками тощо. Останні, зазвичай, поіменовано/позначено словами або літерами 

чи цифрами й поєднано спрямованими лінійними зв'язками ("гілками", дугами) графа.  

Ієрархічний граф завдяки його вигляду ще називають "деревом подій" або "деревом ці-

лей" тощо. Форма цього графа може бути або такою, як у "традиційного дерева", тобто по-

будованою від головної вершини (кореня) знизу до наступних вершин вгору, або, досить 

часто, протилежною до щойно викладеного. Тоді головна вершина (корінь) графа знахо-

диться вгорі з трасуванням від неї вниз відповідних "гілок" з їхніми вершинами (приклад на 

рис.6) 

2. Фрейм – структурно-логічна графічно-зображувальна модель, яка за формою є графі-

чно-знаковим образним зображенням обраних змістово-цілісних фрагментів географічної 

інформації та/або її різновидів (приклад на рис.7) 
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Рис.6 Приклад ієрархічного графа квадратів дослідної земельної ділянки та видів 

їхньої рослинності 

 

 

Рис.7 Фрейм "Будова платформи" як приклад (за [4]) 
 

До картографічно-геоінформаційних моделей, як найбільш застосовної для 

природничо-географічного моделювання групи графічно-знакових моделей, нале-

жать такі типи моделей, як (див. рис.4): 

1) картографічні моделі, які містять таки їхні види, як географічні карти, серед 

них картограми, топоплани, картографічні перетинно-секційні моделі (поперечні 

профілі, вертикальні розрізи й блок-діаграми) та комбіновані картографічні моделі; 

2) геоінформаційні моделі як комплекс різноманітних растрових і/або вектор-

них багатошарих моделей, які створюються за допомогою комп'ютеризованих про-

сторово-аналітичних програмно-спеціалізованих засобів, передусім ГІС-

інструментарію (див. [2] і далі). 

ДІЛЯНКА № 4

ВИД №1 ВИД №2 ВИД № … ВИД № …ВИД №4ВИД №2

КВАДРАТ № 3
• • •

КВАДРАТ № 7
• • • • • •

ВИДИ РОСЛИННОСТІ

р
ів

н
и

н
и

  

плита     низовини                         щит      височини 
                     0-200м                                                 200-500м 

                                              магматичні,        плоскогір’я 
                                           метаморфічні г.п.             >500м 

        чохол 

   осадові г.п.                         фундамент 

                                                             материкові                                

                       платформа         
                                                              океанічні 

                   давні               молоді 

            1,5-4 млрд. р.         0,5 млрд. р. 
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Квінтесенцією картографічних моделей є, зрозуміло, такий вид цих моделей, 

як географічні карти, які посідають провідне й домінантне місце у природничій 

географії. Ці карти можна систематизувати за багатьма їхніми принциповими озна-

ками, наприклад за змістом, зокрема як загальногеографічні й тематичні (приклади 

на рис.8-9), за аудиторним призначенням, за масштабом тощо (див. [2, 4]). 
 

 
Рис.8 – Фрагмент загальногеографічної карти басейну річки Дунай  (за [2]) 

 

 
Рис.9 – Фрагмент тематичної карти ґрунтів Північного Приазов'я (за [1]) 
 

На відміну від карт, топоплани (топографічні плани) є вельми великомасштаб-

ними моделями, зазвичай більшими за 1 : 10 000. Вони використовують лише влас-

ні прямокутні координати й не базуються на певній картографічній проекції чи ви-

значеній системі координат. Ці моделі відзначаються також нескладною легендою 

та й загалом неускладненою компоновкою. 

Картографічні перетинно-секційні моделі є наступним видом моделей, які 

безпосередньо поєднано з географічними та/або прямокутними координатами ви-

значених географічних карт чи топопланів, зважаючи на особливості математичної 

основи цих карт і планів, зокрема наявність певних викривлень на картах тощо. 

Вони об'єднують такі підвиди моделей, як картографічні поперечні профілі, карто-

графічні вертикальні розрізи й картографічні блок-діаграми. 

Найбільш характерними прикладами комбінованих картографічних моделей, як 

ще одного виду, згідно з назвою цього виду є доповнення основних карт тематични-
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ми чи допоміжними "картами-врізаннями", зокрема у вигляді картограм, комбінація 

карт чи топопланів з картографічними перетинно-секційними моделями тощо. 

Геоінформаційні  моделі можна розділити на такі їхні види, як: 

1) загальні; 

2) спеціальні з такими підвидами, як моделі: рендерингу; "драпування"; кінема-

тично-анімаційної або динамічної інтерактивної візуалізації тривимірних зобра-

жень; маршрутно-оптимізаційні; дослідницькі; тренінгові; мультимедійних засобів 

накопичення просторових даних, а також інші спеціальні; 

3) комбіновані. 

За загальні геоінформаційні моделі правлять одиничні або поєднані й подані в 

цифровому вигляді картографічні моделі всіх видів і комбіновані графічно-знакові 

географічні моделі певних видів (картосхеми, картодіаграми тощо, див. далі), ство-

рені для всіх типів просторових об'єктів чи їхніх сполучень (приклад на рис.10). 

 

 

Рис.10 Загальні та спеціальні плоскі й тривимірні геоінформаційні моделі топогра-

фічної поверхні з горизонталями та її поперечного профілю, побудовані засобами ГІС-

інструментарію MapInfo Professional (за [1]) 

 

Першим з підвидів спеціальних геоінформаційних моделей є моделі рендерин-

гу – комплексної побудови тривимірних зображень. Серед них у сфері природничої 

географії домінує такий різновид, як візуальні цифрові моделі рельєфу (ЦМР, прик-

лад на рис.11). 

Примітка. Цифрова модель рельєфу (інколи висот) (ЦМР, англ. Digital Elevation 

Model, DEM, син. Digital Terrain Model, DTM – цифрова модель місцевості) – цифрове відо-

браження топографічної поверхні, яке здійснюється, насамперед, за допомогою: 

1) растрової моделі рельєфу у вигляді набору висотних відміток поверхні в точках регу-

лярної мережі за DEM як стандартом Геологічної служби США; 

 2) векторної моделі TIN – нерегулярної тріангуляційної мережі (англ. triangulated irregu-

lar network), яка початково використовує зазначений набір у точках нерегулярної мережі. 
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DEM1.flv
* 

* для активації 

відео  – по-

двійний клік 

Рис.11 Візуальна ЦМР (за [1]) (згори) та фрагмент тривимірного відео на основі ЦМР 

Марса (за Dug Ellison, [2]) (знизу) 
 

За наступний, поєднаний з попереднім, підвид спеціальних геоінформаційних 

моделей правлять т.зв. моделі "драпування" – накладання (проектування) на триви-

мірне зображення, зазвичай ЦМР, плоских цифрових шарів. Ними можуть бути ве-

кторні й растрові тематичні географічні карти тощо, а у результаті такого накла-

дання отримується оптимальне за унаочнюванням тривимірне подавання таких 

карт (приклад на рис.12). 
 

 

Рис.12 Модель "драпування" тривимірної поверхні рельєфу тематичними плоски-

ми цифровими шарами, побудована засобами пакета програмного забезпечення Golden 

Software Surfer (за [5, 1]) 
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Моделі кінематично-анімаційної або динамічної інтерактивної візуалізації три-

вимірних зображень як підвид спеціальних геоінформаційних моделей зазвичай 

теж будуються на основі ЦМР. Утім вони імітують пересування "глядачів" (дослід-

ників) певною географічною місцевістю, що вивчається, з можливістю зупинок у 

потрібних місцях такої віртуальної подорожі. Остання досить часто імітується з ви-

соти пташиного польоту або борту літального апарата у т.зв. інтерактивних "моде-

лях обльоту", зокрема і з відтворенням погодних умов тощо для посилення ефекту 

присутності (приклад на рис.13). 

 

 

Обліт.flv
* 

* для активації 

відео – по-
двійний клік 

Рис.13 Імітація погодних умов у моделі динамічної інтерактивної тривимірної візу-

алізації поверхні, створеної засобами пакета програмного забезпечення TerrainView-

Globe (за [6, 11, 1]) 

 

Наступний підвид моделей, які розглядаються, кваліфікується як маршрутно-

оптимізаційні моделі. Вони загалом вирішують т.зв. геоінформаційну задачу з ма-

ршрутизації. Ці моделі можуть бути досить корисними у прикладній природничій 

географії. Вони потрібні, зокрема, під час визначення оптимального за дослідниць-

кими цілями і іншими чинниками маршруту й регламенту пересування реальними 

географічними об'єктами вивчання, зосібна автотранспортом (приклад на рис.14), 

туристськими або екологічними стежками тощо, як і власне для вибору таких мар-

шрутів і стежок. Вельми доцільним в процесі роботи з маршрутно-оптимізаційними 

геоінформаційними моделями безпосередньо на місцевості буде й одночасне засто-

сування мобільних комп'ютерних і позиційно-навігаційних засобів дослідження. 

Це, до того ж, може сприяти безпосередньому використанню in situ наявної й нако-

пиченню нової цифрової географічної і супутньої до неї дослідницької інформації 

(приклад на рис.15). 

Примітки. 

1. Маршрутизація – геоінформаційна модельна задача відшукання найбільш ефектив-

ного маршруту між вузлами мережі як маршруту найменшої вартості з урахуванням додат-

ково заданих чинників. 
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2. Маршрут найменшої вартості – найменша за вартістю, тобто витратами ресурсів, 

зусиль тощо, відстань між двома точками цифрового шару. 

 

 

Routing.flv
* 

* для активації 

відео  – подвій-
ний клік 

Рис.14 Визначення найбільш ефективного маршруту за маршрутно-оптимізаційною мо-

деллю, створеною засобами ГІС-інструментарію (за [6, 12, 1]) 

 

 
 

 
 

Рис.15 Використання й отримання на місцевості просторових даних із застосуван-

ням мобільного комп’ютера з приєднаним GPS-приймачем і засобів пакета програм-

ного забезпечення Encom Discover Mobile ГІС-інструментарію MapInfo Professional (за 

[6, 1]) 

 

Застосування сучасних дослідницьких геоінформаційних моделей забезпечує від-

стеження, вивчання й дослідження вельми специфічних рис плину процесів і явищ, 

які визначають стан природничо-географічних систем (приклад на рис.16) або без-

посередніх чинників погіршання цього стану (приклад на рис.17) тощо. 
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PCR.flv
* 

* для активації 
відео – по-

двійний клік 

Рис.16 Дослідницька геоінформаційна модель характеристик місцевого стоку, 

створена засобами пакета програмного забезпечення PCRaster (за [7, 1]) 

 

 
Рис.17 Дослідницька геоінформаційна модель зон впливу точкового джерела забру-

днення довкілля, побудована засобами програмних пакетів ArcGIS Desktop ГІС-

інструментарію ArcGIS компанії ESRI Ltd. (за [8, 1]) 
 

За характерний приклад тренінгових моделей, як підвиду спеціальних геоінфор-

маційних, править растрова модель даних MAP. Її успішно використовують у всьо-

му світі ([2]) як засіб навчання у геоінформатиці. Водночас ця модель є вельми за-

стосовною для комп'ютеризованої побудови (організації) просторових баз даних 

(приклад на рис.18). 

Серед таких спеціальних геоінформаційних навчальних моделей, як моделі му-

льтимедійних засобів накопичення просторових даних, домінують географічні еле-

ктронні карти. Вони правлять за складники відповідних електронних атласів, біб-

ліотек і баз даних тощо (приклад на рис.19). 
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Рис.18 Схема тренінгової геоінформаційної моделі даних MAP (за [2]) 

 

 

Атлас.flv
* 

* для активації 
відео  – по-

двійний клік 

Рис.19 Зміст (меню) електронних карт атласу на прикладі електронних Атласу Ук-

раїни ([9]) та Національного атласу України ([10]) 
 

Примітки. 

1. Електронна карта – цифрова карта і/або набір тематичних цифрових шарів даних і 

програмні засоби їхньої візуалізації з розміщенням такої карти (шарів) і засобів на певному 

носії-накопичувачу інформації, зокрема й накопичувачах інформаційних мереж. 

2. Електронний атлас – мультимедійний інтегрований інформаційний засіб, який роз-

міщено на носії-накопичувачу інформації, зосібна й інформаційно-мережному. Він містить 

систематизовану збірку електронних карт, створених за єдиною програмою й обраною те-

матичною спрямованістю, а також цифрову інформацію інших типів і необхідні засоби ві-

зуалізації атласу. 

3. Візуалізація (графічно-знакове відтворення, відображення) у геоінформаційній те-

рмінології – проектування й генерація тексту, зображень, зокрема геозображень, картогра-

фічних зображень і іншої графіки найчастіше на екрані монітора на основі певних вихідних 

цифрових даних і правил і алгоритмів їхнього перетворення. 
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До інших спеціальних геоінформаційних моделей можна віднести не розглянуті 

вище моделі, зокрема: 

– моделі накладання цифрових шарів (рис.20); 

– моделі інформаційно-мережного перегляду просторових даних. Вони забезпе-

чуються ресурсами Інтернету, насамперед таким її картографічно-

геоінформаційним сервісом з тривимірної візуалізації земної поверхні, як проект 

"Google Earth" (web-сайт [13]) (приклад на рис.21); 

– інші геоінформаційні моделі (див. [1, 2]). 
 

 

Шари.flv
* 

* для активації 
відео  – по-

двійний клік 

Рис.20 Приклад управління цифровими шарами у ГІС-інструментарії (за [2]) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

GEarth.flv
* 

* для активації 
відео – подвій-

ний клік 

Рис.21 Приклад перегляду просторових даних у "Google Earth" (за [13, 1]) 
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Комбіновані геоінформаційні моделі, як третій вид поєднують корисні власти-

вості загальних і спеціальних геоінформаційних моделей. Найбільш цікавими при-

кладами такого поєднання є, зокрема, модельне комбінування: 

– загальних цифрових карт точок і ізоліній та спеціальних візуальних ЦМР у ви-

гляді цифрової блок-діаграми із заданим кутом огляду (рис.22 а)); 

– загальної цифрової карти топографічної поверхні, поданої в горизонталях, з ві-

зуальною ЦМР (рис.22 б)). 
 

  
а) б) 

Рис.22 – Комбінована модель: а) у вигляді блок-діаграми із заданим кутом огляду, яка 

поєднує просторові дані карт точок і ізоліній з візуальною ЦМР і побудована засобами про-

грамного пакета Golden Software Voxler (за [5, 1]); б) відтворення горизонталей на візуальній 

ЦМР, яку створено засобами програмного пакета TerrainView-Globe (за [6, 1]) 
 

До комбінованих графічно-знакових моделей саме як четвертої групи останніх 

(див. рис.4) належать різноманітні "міжгрупові" поєднання відповідних видів трьох 

вже розглянутих груп. Зокрема, за такі моделі правлять картосхеми (рис.23), карто-

діаграми, картографічні ескізи, а також інші доцільні комбінації моделей, напри-

клад, графів з картами, карт з графіками чи діаграмами, карт з таблицями тощо. 
 

 
Рис.23 Цифрова картосхема фізико-географічних таксонів України (за [9, 1]) 
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Загалом можна вирізнити декілька послідовних етапів розробки визначеної 

комплексної природничо-географічної моделі, враховуючи можливість часткової 

перестановки цих етапів і із забезпеченням кожного з них вже розглянутими адек-

ватними симплексними моделями. Такими етапами є: 

1) словесний (вербальний) опис моделі; 

2) графічне або картографічно-геоінформаційне подавання моделі; 

3) опис моделі за допомогою блок-схем або матриць рішень без послідовності 

останніх; 

4) математичний опис, який виконується у вигляді формул і математичних 

операцій над змінними; 

5) алгоритмічний опис моделі, який вже, зазвичай, враховує послідовність рі-

шень і подається у вигляді алгоритмічних схем (рис.24). Алгоритмічний опис мо-

делі або процесу моделювання найчастіше застосовується:  

а) для упорядкування логіки математичного опису; 

б) для подання моделі об'єкта, яка не має аналітичного опису;  

в) у випадку, коли аналітичний опис моделі є вельми складним;  

г) для підготовки опису моделі з метою програмування; 
 

 

Рис.24 Алгоритмічний опис моделювання на прикладі алгоритмічної схеми оптимі-

зації режимів управління природничими геосистемами (за [1]) 

Самойленко В.М., Діброва І.О. Природничо-географічне моделювання 
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5) програмний опис моделі, призначений для безпосереднього застосування 

комп'ютеризованих технологій із заданою алгоритмічною мовою тощо. 

Примітка. Згідно з міжнародним стандартом ISO 19109 ([14]) і іншими відповідними до-

кументами наразі застосовними для роботи з географічно координованими (просторовими) 

даними передусім через інформаційні мережі є: 

1) мова UML (абр. від англ. Unified Modeling Language – Універсальна Моделювальна 

Мова) – мова моделювання, яка використовується для розробки комп'ютеризованих моде-

лей даних; 

2) мова GML (абр. від англ. Geography Markup Language – Географічна Мова Розміт-

ки) – програмувальна мова розмітки, яка застосовує XML-кодування для передавання та 

зберігання просторових даних. 

Найбільша увага в розробках кафедри фізичної географії та геоекології приді-

ляється логіко-математичним і математично-геоінформаційним моделям. Вони 

є достатньо репрезентативними і змістовими для вирішення актуальних задач адек-

ватного опису природничих геосистем і оцінювання та прогнозування їхнього ста-

ну з метою оптимізації цього стану. 

Слід зважати й на можливість різноманітного поєднання викладених ознак і 

принципів систематизації моделей. Це є однією з головних передумов розвитку 

комплексних методів природничо-географічного моделювання. 

Згідно із загальними вимогами до природничо-географічних моделей такі мо-

делі повинні: 

1) задовольняти умовам повноти, адаптивності та еволюційності. Кожна модель 

має забезпечувати можливість уведення в неї достатньо широкого діапазону змін і 

доповнень з метою послідовного наближення до моделі, що задовольняє її розроб-

ника за точністю відтворення об'єкта моделювання; 

2) бути достатньо абстрактними, щоб сприяти варіюванню великою кількістю 

змінних, але не настільки абстрактною, щоб виникали сумніви у надійності і прак-

тичній користі отриманих за моделями результатів. Ця вимога не стосується певних 

простих моделей; 

3) задовольняти умови, які обмежують час вирішення обраної для моделювання 

задачі; 

4) орієнтуватися на реалізацію за допомогою наявних технічно-технологічних, 

насамперед комп'ютеризовано-мережних засобів; 

5) забезпечувати отримання корисної інформації про об'єкт моделювання в ас-

пекті поставленої мети його дослідження; 

6) будуватися з використанням усталеної термінології та/або достатньо обґрун-

тованої нової термінології з розкриттям зв'язку останньої з усталеною; 

7) передбачати можливість перевірки справедливості моделей та відповідності їх-

нім оригіналам, зокрема згідно з обґрунтованими дослідником принципами моделю-

вання. 
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