
 
 

 



 
 



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних зань, практичних навичок і вмінь з 

автоматизованої обробки даних дистанційних зондувань з метою їх подальшої тематичної 

інтерпретації. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу «Дистанційні зондування Землі» (або аналогічного). 

2. Успішне опанування курсу «Геоінформаційні системи» (або аналогічного). 

3. Успішне опанування курсів «Топографія», «Геодезія». 

4. Володіння елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В рамках навчальної дисципліни розглядаються сучасні тенденції у використанні даних 

дистанційних зондувань для моніторингових задач. У якості об’єкту моніторингу виступають 

як природні геосфери та екосистеми, так і техногенні утворення. На конкретних прикладах 

наочно демонструється ефективність моніторингу за домогою дистанційних зондувань Землі. 

Студенти набувають теоретичних знань, практичних навичок та вмінь, необхідних для 

усвідомленого вибору комплексу вхідних даних, програмного забезпечення, методів та 

підходів, що дозволяють здійснювати ефективні моніторингові заходи. Велика увага 

приділяється оцінці і моніторингу в часі і просторі екологічного навантаження і техногенного 

впливу господарської діяльності людини на оточуюче середовище. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) 

- оволодіння методологією здійснення моніторинговіх заходів за даними 

дистанційних зондувань; 

- навчитися критеріальному вибору даних дистанційних зондувань, що дозволять 

вирішити поставлену задачу з найбільною ефективністю; 

- здійснювати необхідний препроцесінг та тематичну обробку даних; 

- набути знань і вмінь з методів і технологій візуалізації результатів моніторингу; 

- навчитися формулювати рекомендації за результатами виконаних моніторингових 

робіт. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація

; 4. автономність 

та відповідальність

) 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Фахові уявлення про методики і 

методи здійснення моніторингових 

заходів природних і техногенних 

об’єктів. 

лекції, 

практичні заняття,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

захист 

практичних 

робіт 

2 % 

1.2 Методологію використання даних 

дистанційних зондувань для 

моніторингу метеорологічних явищ і 

лекції, 

самостійна робота 

усне 

опитування 

5 % 

                                                 

 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 

 



процесів. 

1.3 Методологію використання даних 

дистанційних зондувань для 

моніторингу екзогенних і ендогенних 

геологічних процесів. 

лекції, 

самостійна робота 

усне 

опитування 

 

5 % 

1.4 Методологію використання даних 

дистанційних зондувань для 

моніторингу природних екосистем. 

лекції, 

самостійна робота 

усне 

опитування 

 

5 % 

1.5 Методологію використання даних 

дистанційних зондувань для 

моніторингу водних систем та 

ресурсів. 

лекції, 

самостійна робота 

усне 

опитування 

 

10 % 

1.6 Принципи аналізу результатів 

моніторингу, оцінки небезпечності 

спостережуваного явища або 

процеса,  формування висновків і 

рекомендацій. 

лекції, 

практичні заняття,  

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота 

20 % 

2.1 Здійснити критеріальний пошук та 

аналіз придатності даних 

дистанційних зонудвань Землі для 

розв’язання поставленої задачі 

лекції, 

практичні заняття,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

захист 

практичних 

робіт 

10% 

2.2 Здійснювати спеціальну та 

тематичну обробку даних 

дистанційних зондувань Землі та їх 

предметну інтерпретацію. 

лекції, 

практичні заняття,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

2.3 Візуалізувати просторово-часові 

фіксації стану природно-техногенних 

систем із використанням ГІС та веб-

технологій. 

лекції, 

практичні заняття,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

2.4 Підготувати обґрунтовані висновки 

щодо прогнозів та планів заходів 

щодо спостережуваного явища або 

процеса. 

лекції, 

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота 

20 % 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

лекції, 

самостійна робота 

усне 

опитування 
до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

лекції, 

самостійна робота 

усне 

опитування 
до 5% 

 

 

 

 

 

 



Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 

Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів верхньої 

частини земної кори та її осадового шару 

зокрема  

 + + + +        

Застосовувати свої знання для визначення і 

вирішення проблемних питань і прийняття 

обґрунтованих рішень в питаннях тематичної 

обробки геолого-геофізичних та інших 

геопросторових даних 

+     +       

Вміти спілкуватися з фахівцями та 

експертами різного рівня інших галузей 

знань, у тому числі в міжнародному 

контексті, в глобальному інформаційному 

середовищі 

          +  

Планувати і здійснювати наукові 

експерименти, писати наукові роботи в сфері 

геоінформатики 
           + 

Вміти здійснювати тематичну обробку й 

інтерпретацію геопросторових даних, 

отриманих різними методами дослідження 

геологічного середовища, розробляти 

відповідні алгоритми і програмні продукти, 

формувати бази геоданих, створювати веб-

публікації картографічних даних 

       +  +   

Демонструвати здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, 

вміння генерувати нові ідеї в галузі 

геоінформатики 

      +      

Створювати спеціалізовані програмні 

продукти, використовувати веб-технології та 

дані ДЗЗ у науковій і виробничій діяльності 
        +    

 



 

6. Структура курсу (у % від загальної кількості годин): 

- аудиторні заняття (29 %), з них: лекційні – 19 %, практичні – 10 %. 

- самостійна робота (71 %). 

 

7. Схема формування оцінки: 

Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з обґрунтування методології моніторингу природних систем із 
використанням дистанційних методів – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота з методів аналізу просторово-часових змін об’єкту моніторингу, 
методів постобробки та інтерпретації отриманих результатів – 10 балів 
(рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів) 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 балів. Під час іспиту студент виконує реалізацію проекту з моніторингу природно-
техногенної системи (об’єкт затвреджується викладачем) за даними дистанційних 
зондувань Землі.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

 Семестрова кількість балів іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 5 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 10 самостійних практичних робіт (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі без обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми)  та проведення 2 
письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 
іспиту. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

  



  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Обґрунтування методології моніторингу природних систем із використанням 
дистанційних методів 

1 

Вступ   Поняття моніторингу. Дистанційний 

моніторинг. Засоби дистанційного 

моніторингу. Поділ задач моніторингу 

за об’єктом дослідження. 

2 - 10 

2 

Тема 1.  Моніторинг атмосфери та повітря. 

Моніторинг водних систем та ресурсів. 

Моніторинг екосистем. 

2 2 10 

3 

Тема 2.  Моніторинг ґрунту, його властивостей 

та земельних ресурсів. Моніторинг 

небезпечних екзогенних та ендогенних 

геологічних процесів. 

2 2 10 

4 

Тема 3.  Моніториг геологічних та екологічних 

процесів у межах гірничовидобувних та 

нафтогазових об’єктів 

4 2 10 

5 
Тема 4. Принципи аналізу результатів 

моніторингу 
4 2 10 

6 Модульна контрольна робота 1   2 

Методи аналізу просторово-часових змін об’єкту моніторингу, постобробки та 
інтерпретації отриманих результатів 

7 

Тема 5. Основні критерії вибору даних 

дистанційних зондувань для здійстення 

тематичного моніторингу.  

2 2 12 

8 
Тема 6. Методи спеціальної та тематичної 

обробки даних дистанційних зондувань.  
4 2 14 

9 

Тема 7. Засоби візуалізації, публікації та 

презентації результатів моніторингових 

робіт.  

4 2 14 

10 

Тема 8. Обґрунтовання висновків, прогнозів та 

планів заходів щодо спостережуваного 

явища або процеса.  

4  12 

11 Модульна контрольна робота 2   2 

 ВСЬОГО 28 14 106 

 

Загальний обсяг 150 год.
1, в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Семінари – ___ год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Лабораторні заняття - ____ год. 

Тренінги - ____ год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 106 год. 

 

                                                 
1
 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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