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1. Вид дослідження: прикладна  

2. Науковий керівник НДР: Зацерковний Віталій Іванович 

3. Номер телефону керівника НДР: 050-313-39-11 

4. E-mail керівника НДР: vitalii.zatserkovnyi@gmail.com 

5. Номер державної реєстрації НДР: 

6. Терміни виконання: початок – квітень 2016р., закінчення – грудень 2020р. 

7. Науковий результат (отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх 

наукова новизна, переваги над вітчизняними або зарубіжними аналогами)  

8. Визначено, що в ході реалізації геоінформаційного моніторингу геологічного 

середовища важливу роль відіграє концептуальне моделювання предметної 

області досліджень.  

Проведено дистанційне діагностування вмісту органічного вуглецю в ґрунтах 

Полісся України в умовах екранованості земної поверхні. 

В результаті  роботи набуло подальшого розвитку методи концептуального 

моделювання передумов утворення зсувів у системі «Суспільство-Природа» у 

вигляді структурно-графічної моделі. Удосконалено концептуальну модель 

алгоритму геоінформаційного моделювання зсувів. Визначено перелік методів 

експедиційних досліджень зсувів при експлуатації автомобільної дороги 

(геодезичних та інженерно-геологічних) для вдосконалення концептуальної моделі 

утворення зсувів.   

Застосування нейромережевих алгоритмів для розв'язання класифікаційних 

задач в області природокористування і моніторингу стану навколишнього 

середовища. Були досліджені та адаптовані до розв'язання тематичних задач такі 

типи конволюційних нейронних мереж як UNet, MaskR CNN, VDSR тощо. 

Технологія конволюційних нейронних мереж дозволяє отримувати результати 

принципово нової якості, недосяжні для інших класифікаційних підходів і методів. 

Найбільша ефективність конволюційних нейронних мереж досягається в задачах 

виявлення і локалізації цільових об'єктів на основі мультиспектральних 

супутникових зображень. В рамках наукової тематики кафедри розвиток даного 

напрямку проявлений у науковій і навчально-методичній роботі. 

 

9.Практична цінність Полягає в тому, що розроблені алгоритми 

дистанційного зондування якісних показників грунтів в умовах екранованості 

земної поверхні пропонується для здійснення екологічного моніторингу їх стану. 

 Засоби концептуального моделювання предметної області є важливим 

етапом проектування баз просторових даних для створення геоінформаційних 



 

систем. За допомогою запропонованих високрівневих концептуальних моделей вся 

доступна інформація, що відноситься до додатку ГІС впорядковується. На цьому 

рівні увага приділяється типам даних додатку, їх взаємозв’язкам і обмеженням. 

Особливості фактичної реалізації залишаються за межами даного етапу процесу 

проектування.   

Практична цінність нейромережевих класифікаторів полягає у можливості 

розв'язання складних (у семантичному змісті) класифікаційних задач в області 

природокористування і моніторингу стану навколишнього середовища. 

Використовуючи сучасне програмне забезпечення, яке містить пакети 

нейромережевого аналізу (ArcGIS Pro, Matlab, Python), на сучасному апаратному 

забезпеченні (GPU із підтримкою технології CUDA) можливо реалізувати 

технологію розв'язання тематичних задач, математична формалізація яких 

стикається з чималими труднощами, а часто є практично неможливою.  

Одержані результати використовуються для експрес оцінки забрудненості 

територій. Використання магнітного методу дає можливість оцінити кількість 

магнітної фракції, що накопичується у поверхневих відкладах міста. Саме ця 

фракція, яка найчастіше представлена магнетитом, що містить як сорбовані, так і 

структурно зв'язані йони важких металів, і є основним джерелом антропогенного 

забруднення ґрунтів. 
 

10.Впровадження/використання результатів у навчальному процесі. 

Інформацію про вміст органічного вуглецю в ґрунтах Полісся України 

запроваджено під час викладання навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» для 

студентів ОС «Бакалавр» освітньої програми «Оцінка землі та нерухомого майна», 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 

Результати впроваджено у навчальний процес з підготовки магістрів 

освітньої програми геоінформаційні системи і технології. Студентам 

запропонувано практичну роботу з концептуального моделювання предметної 

області. Робота полягає у підготовці концептуальної  моделі взаємодії 

промислового підприємства з об’єктами навколишньої території за допомогою 

нотацій ER діаграм та нотацій UML.  

Знайомство студентів ( ОКР Бакалавр за спеціальностями 103 Науки про 

Землю, спеціалізація Геоінформатика) з можливостями нейронних мереж 

відбувається на 3 курсі в рамках вивчення дисципліни "Методи класифікації в 

розв'язанні геологічних задач". 

Поглиблене вивчення теми передбачено для студентів ОКР Магістр ОП 

"Геоінформатика" і ОП "Геоінформаційні системи та технології" в рамках 

дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних і штучний інтелект".  
 

11.Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових 

статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних 

проектів.  
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За результатами впровадження методології в навчальних процес і в рамках 

реалізації науково-дослідної роботи кафедри студентами 2 та 1 курсу магістратури 

спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» були виконані наступні 

проекти: 

Магістерські роботи студентів 2 курсу за освітньою програмою 

«Геоінформаційні системи та технології» та «Геоінформатики» 

ПІБ Назва роботи 

Костовська 

Єлизавета Юріївна 

Застосування технологій ГІС та ДЗЗ для моніторингу 

надзвичайних ситуацій (на прикладі пожеж в Австралії 

2019-2020 років) 

Скороход Христина 

Андріївна 

Застосування геоінформаційних систем в моніторингу 

поверхневих вод України. 

Білоус Владислав 

Олександрович 

 Аналіз даних сейсмічної активності за допомогою 

сучасної ГІС (за допомогою android.oc) 

Горошко-Кулішова 

Тетяна Олегівна 

Технологія оцінки стану об’єктів природно-техногенної 

сфери за даними аерокосмічного моніторинга 

Гудак Василь 

Михайлович 

Застосування технологій ГІС та ДЗЗ в моделюванні та 

прогнозуванні небезпечних геологічних процесів на 

території Києво-Печерської лаври 

Лабовський Петро 

Юрійович 

Геоінформаційні технології в задачах структурно-

геологічного моделювання 

Василецька Тетяна 

Олександрівна 

 Технології геоінформаційних систем та дистанційного 

зондування землі в моніторингу лісових пожеж 

Дяченко Любов 

Олександрівна 

 Дистанційний моніторинг якості поверхневих вод на 

прикладі річки Десна 

Сенкевич Олена 

Едуардівна 

 Застосування технологій ГІС та ДЗЗ для моніторингу 

енергоефективності будівель 

Тимченко Сергій  Використання ГІС технологій в моніторингу безпеки руху 



 

Ігорович транспорту на прикладі м. Києва 

Лактіонова Марія 

Володимирівна 

 Оцінювання нафтогазоперспективності ділянок на основі 

даних дистанційного зондування Землі 
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