


 



Мета викладання дисципліни – формування у студентів знань з науково-

дослідницьких напрямків застосування даних дистанційних зондувань Землі для вирішення 

актуальних проблем в галузі геонаук про Землю. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

З метою кращого освоєння навчального матеріалу дисципліни, студенти повинні до початку 

її вивчення, здобути знання та практичні навички із дисциплін (або їх аналогів) «Дистанційні 

зондування Землі», «Геоінформаційні системи». 

 
 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Дисципліна «Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією» є розширенням 

дисциплін «Дистанційний моніторинг природно-техногенних систем» та «Автоматизоване 

дешифрування даних дистанційних зондувань Землі» на шляху формування знань з науково-

дослідницьких напрямів застосування даних дистанційних зондувань для вирішення 

широкого кола важливих науково-практичних задач галузі надро- і природокористування. 

В рамках науково-дослідницького практикуму робиться наголос на науковому аналізі 

можливостей, переваг і недоліків методів обробки та тематично інтерпретації даних 

дистанційних зондувань Землі. 

 

Завдання: 

 Навчитися аналізувати області можливого застосування й обмеження даних 

дистанційних зондувань для моніторингових задач різної тематичної спрямованості. 

 Навчитися аналізувати області можливого застосування й обмеження даних 

дистанційних зондувань для використання в алгоритмах автоматизованих 

класифікацій при розв’язанні задач геологічної ґалузі. 

 Навчитися вибудовувати оптимальну технологію збору, попередньої обробки, цільової 

трансформації даних дистанційних зондувань та тематичної інтерпретації результатів. 

 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Методи аналізу якості вхідних даних 

дистанційних зондувань та 

обмеження на їх використання для 

моніторингових задач 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Оцінювання інформативності даних 
дистанційних зондувань в 
класифікаційних задачах геологічної 
ґалузі. 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Методологію тематичної обробки 
даних дистанційних зондувань Землі 
з точки зору досягнення найбільш 
інформативних і змістовних 
результаів. 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 5% 



2.1 Реалізувати базові підходи та стадії 

оцінки якості даних дистанційних 

зондувань  

лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 5% 

2.2 Реалізувати методи визначення 

інформативності даних дистанційних 

зондувань у контексті вирішуваної 

задачі. 

лекції, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 5% 

2.3 Реалізувати аналітичні, 

математичні, статистично-

ймовірнісні методи обробки даних 

дистанційних зондувань 

лекції, практичне 

заняття, самостійна 

робота 

письмова 

робота 
до 10% 

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% 

Структура курсу: лекційні, практичні та семінарські заняття. 

 
 
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

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 

   + + +   

 
 
 
 
 
Схема формування оцінки: 



Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота за змістовим модулем 1 – 12 балів (рубіжна оцінка 7 балів) 

2) Контрольна робота за змістовим модулем 2 – 12 балів (рубіжна оцінка 7 балів) 
3) Оцінка за роботу на лекційних, практичних та семінарських заняттях – 56 балів 

(рубіжна оцінка 34 бали) 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Під час заліку студент відповідає на 2 теоретичні питання та розв’язує 
практичне завдання.  

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру до яких 
додається кількість балів за результатами підсумкового оцінювання 

 Семестрова кількість балів Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 30 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 14 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та розв’язати поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), проведення 14 семінарів (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 
письмово-усного заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

семінарс

ькі 

самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1 

1 

Тема 1 Методи аналізу якості вхідних даних 
дистанційних зондувань та обмеження 
на їх використання для моніторингових 
задач 

2 2 2 28 

2 

Тема 2. Оцінювання інформативності даних 
дистанційних зондувань в 
класифікаційних задачах геологічної 
ґалузі. 

8 8 6 48 

 Контрольна робота 1   2  

Змістовий модуль 2 

3 

Тема 3. Методологія тематичної обробки 
даних дистанційних зондувань Землі з 
точки зору досягнення найбільш 
інформативних і змістовних 
результаів. 

6 6 4 38 

4 

Тема 4. Здійснення кластеризації, класифікації, 

регресії для пошуку закономірностей у 

великих обсягах даних, прогнозування 

часових рядів даних 

6 6 6 46 

5 

Тема 5. Використання аналітичних, 

математичних, статистично-

ймовірнісних методів пре- та 

постобробки даних дистанційних 

зондувань 

6 6 6 46 

 Контрольна робота 2   2  

 ВСЬОГО 28 28 28 206 

Загальний обсяг 300 год., у тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Семінарські заняття -  28 год. 

Практичні заняття - 28 год. 

Консультації - 10 год. 

Самостійна робота - 206 год. 
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