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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – дати поглиблений та перспективний аналіз 

подальших напрямів розвитку автоматизованих та автоматичних методів і 

прийомів цифрового оброблення знімків та космічного картографування. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

знати:  
- фізичні основи електромагнітного випромінювання; 
- природу і характеристики оптичних випромінювань;  
- особливості проходження випромінювання крізь атмосферу Землі;  
- методику проведення автоматизованого дешифрування знімків. 

вміти: 
- візуально ідентифікувати об’єкти на великомасштабних знімках; 
- проводити класифікацію космознімків; 
- покращувати якість знімків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). “ННааууккооввиийй  ссееммііннаарр  зз  ДДЗЗЗЗ” є прикладною дисципліною за 

вибором навчального закладу, що викладається для картографів 

кваліфікаційного рівня магістр.  

Дисципліна пов’язана із суміжними галузями знань, такими як 

аерокосмічні методи  дослідження,  геоінформатика,  картографія та є логічним 

продовженням та завершенням курсів “Основи дистанційного зондування 

Землі”, “Цифрове оброблення знімків”.  

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячено загальним 

питанням теорії розпізнавання образів, методам і прийомам покращення 

космознімків за допомогою програмного модуля у відкритому доступі SAGA. 

У другому модулі розкривається методи і прийоми оброблення 

космознімків, створення ортотрансформованих зображень. Знайомство з 
VIRTUAL GIS. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Завдання – застосовувати набуті знання при вивченні, дослідженні та 

картографуванні різноманітних явищ та об’єктів земної поверхні та інших 

планет за матеріалами аерокосмічного знімання. 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

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

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Історію аерокосмічних досліджень лекція модульна 

контрольна 

робота, тест, 

бліц-

5% 
1.2 Класифікації знімків лекція 5% 
1.3 Властивості та характеристики знімків лекція, 5% 
1.4 Характеристики електромагнітного лекція, 5% 



випромінювання, «вікна прозорості 

атмосфери» 
лабор. робота опитування, 

презентація, 

дискурс 1.5 Аерокосмічні знімальні системи, 

технічні засоби знімання 
лекція, 

 
5% 

1.6 Методи та види дешифрування. 

Дешифрувальні ознаки 
лекція 

 
 5% 

1.7 Основи теорії розпізнавання образів лекція  5% 
2.1 Вміти розпізнавати об’єкти на знімках лабор. робота виконання 

лабор. робіт, 

виконання 

індивідуальних 

робіт, 
іспит 

до 35% 
2.2 Вміти обирати знімки за основними 

характеристиками 
лабор. робота 

2.3 Вміти читати метадані космознімка 
 

лабор. робота до 15% 

2.4 Вміти проводити класифікацію 
космознімків 

лабор. робота 

3 Застосовувати знання для підбирання 

космознімків для вирішення 

конкретного завдання, правильно 

аналізувати та оцінювати космознімки 

за їх параметрами, правильно   

визначати,    класифікувати   та   

застосовувати знімки у науковій та 

практичній діяльності 
 

лекція, 
лабор. робота, 

вирішення 

конкретних задач, 
дискусія 

виконання 

лабораторних 

робіт, 

виконання 

індивідуальних 

робіт, 

дискусія, 
іспит 

до 15% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни (код)  

 
 
Програмні результати навчання (назва) 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

1.
7 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 3 

1. Аналізувати особливості природних та антропогенних систем і 

об'єктів геосфер Землі.  + +          
2. Застосовувати свої знання для визначення і вирішення 

проблемних питань і прийняття обґрунтованих рішень в науках 

про Землю. 
+     

 + 
     

3. Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня 

інших галузей знань, у тому числі в міжнародному контексті, в 

глобальному інформаційному середовищі. 
     

 + 
     

4. Розробляти, керувати та управляти проектами в науках про 

Землю, оцінювати і забезпечувати якість робіт.             
5. Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати 

наукові роботи за фахом. +           + 
6. Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, ліцензування, 

сертифікацію використання природних ресурсів, прогнозувати 

розвиток  екологічних, технологічних, економічних та 

соціальних наслідків на окремих об’єктах природокористування. 

     
  

    + 

7. Знати сучасні методи дослідження Землі та її геосфер і вміти їх 

застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності.    +  +      + 
8. Знати основні принципи управління підприємств сфери 

природокористування, їхньої організації, виробничої та 

організаційної структури управління. 
      

 
    + 

9. Розробляти та впроваджувати механізми територіального 

менеджменту, геопланування, здійснювати моніторинг 

регіонального розвитку, складати плани та програми. 
      

 
    + 

10. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в 
  +          



області наук про Землю. 
11. Моделювати геосферні об’єкти і процеси, застосовуючи 

картографічні і математичні методи та геоінформаційні 

технології. 
   +  + 

 
+ + + +  

12. Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 

об’єкти в складі геосфер, їхні властивості, явища та процеси, їм 

притаманні. 
 + +   + 

 
+ + + +  

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих 

результатів навчання визначається за результатами виконання практичних робіт 

і модульних контрольних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 

опанування на належному рівні наступна: 
 результати навчання – 1.1-1.5 (знання) – до 5% за кожен; 
 результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.2) – до 40% 
 результати навчання – 2 (вміння РН 2.3-2.4) – до 15% 
 результати навчання – 3 (комунікації) – до 15% 

7.2. Організація оцінювання:  
Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка 

передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 
теоретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність 
методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість 
пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних 
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) 
включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), 
ідентифікація шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може 
виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) 
проблем (25%). Курс складається з двох змістових модулів. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Формами 

контролю знань та умінь студентів є: лабораторні роботи; модульні контрольні 

роботи, самостійна робота.  
Обов’язковим для заліку є здача двох змістових модулів і усіх лабораторних 

упродовж семестру. 
Оцінювання за формами  контролю: 

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min. – 20  балів Max. – 30 

бали 
Min. – 20 бали Max. – 30 

балів 

Лабораторна робота „7”  х  1 = 7 „10” х 1 = 10 „4”  х  3 = 12 „6”  х  3 = 18 

Модульна 
контрольна робота 1 

„13”  х  1 = 13 „20” х 1 = 20   

Модульна 
контрольна робота 2 

  „8”  х  1 = 8 „12”  х  1 = 12 

„3” 
– мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання іспиту обов'язково перездача 

лабораторних  робіт. 



При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 

модуль2 
іспит  Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 20 20 20 60 

Максимум 30 30 40 100 
 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 
 
 

№ 

п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції семінари самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1  

1 Тема 1. Покращення якості зображень. 2 2 20 

2 Тема 2. Підготовчі роботи до автоматизованого 
дешифрування. 2 4 10 

 Тема 3. Програма оброблення знімків SAGA. 2 2 20 

3 Модульна контрольна робота    

Змістовий модуль 2  

4 Тема 3. Синергізм та ортотрансформування знімків. 2 4 10 

 Тема 4. Знайомство з VIRTUAL GIS. 2 6 20 
5 Модульна  контрольна  робота    
6 Підсумкова контрольна робота    

 ВСЬОГО 10 18 80 
 

Загальний обсяг 30 год., в тому числі: 
Лекцій – 10 год. 
Семінарські заняття – 18 год. 
Консультації з плану –  2 год. 
Самостійна робота – 80 год. 
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