
 

Силабус навчальної дисципліни 

«Аерокосмічні дослідження геологічного середовища»  

 

Спеціальність: 103 – науки про Землю 

Дистанційні аерокосмічні дослідження  

Галузь знань: 10 Природничі науки 

Рівень вищої освіти Третій (доктор філософії) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна компонента фахового переліку за 

вибором 

Курс 3 (третій) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Базові принципи дистанційних досліджень і аерокосмічного 

моніторингу геологічного середовища. Фізичні основи 

дистанційних аерокосмічних досліджень при вирішенні 

геоекологічних задач і раціонального видобутку корисних 

копалин. Характеристики технічних засобів дистанційних 

аерокосмічних досліджень для вирішення геоекологічних 

задач.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Дисципліна орієнтує на розширення та поглиблення теоретико-

методологічного та науково-методичного базису геологічного 

середовища дистанційними методами, оволодіння науковою 

термінологією, практичним інструментарієм геоінформаційних 

систем. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Оволодіти основами дистанційних досліджень і аерокосмічного 

моніторингу геологічого середовища. Засвоїти фізичні основи 

дистанційних аерокосмічних досліджень. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Наукові дослідження та продукування нових знань в галузі 

дистанційного зондування Землі, розробка нових методів і методик 

вивчення та моніторингу геологічного середовища, застосування 

розроблених методик при вирішенні геоекологічних задач і 

раціонального видобутку корисних копалин. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основні відомості про базові принципи 

дистанційних досліджень і аерокосмічного моніторингу, 

фізичні основи дистанційних аерокосмічних досліджень при 

вирішенні геоекологічних задач і раціонального видобутку 

корисних копалин. 

Види занять: лекції, самостійна робота 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод; 

метод проблемного викладу;  дослідницький метод. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Дистанційні аерокосмічні дослідження 

Пореквізити Сучасний стан і тенденції розвитку дистанційних методів і 

засобів вивчення геологічного середовища. Геоекологічний 

моніторинг порушених земель при видобутку корисних 

копалин, вивчення урбанізованих територій та змін 

мікроклімату у містах. Розроблення нових та вдосконалення 

наявних методик дослідження геологічного середовища.  
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Аерокосмічні знімальні системи. Бурштинська Х.В., 

Станкевич С.А. Львів: Львівська політехніка. – 2013 
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8295-7 (електронне видання). 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Велика конференц-зала. Ліцензія Trueconf VCS «Базова-9», 
безстрокова, опція показу презентацій 
Радіомікрофон JTS – 2 шт. 
Акустична система Yamaha S215V 
Мультимедійний проектор Epson EB-1900 
Екран стаціонарний механізований 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 
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