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Що буде вивчатися Базові принципи дистанційних досліджень і аерокосмічного
моніторингу стану атмосферного повітря, вологості ґрунтів,
(предмет навчання)
температурного режиму земних покривів. Вплив змін на стан
природного середовища та життєдіяльності людини.
Чому
це Дисципліна орієнтує на розширення та поглиблення теоретикометодологічного та науково-методичного базису вивчення
цікаво/потрібно
природних ресурсів дистанційними методами, оволодіння
вивчати (мета)
науковою
термінологією, практичним інструментарієм
статистичного аналізу великих баз даних.
основами
дистанційних
досліджень
і
Чому можна навчитися Оволодіти
(результати навчання) аерокосмічного моніторингу природного середовища. Засвоїти
фізичні основи дистанційних аерокосмічних досліджень змін
ландшафтів і природного середовища.
Як
можна Наукові дослідження та продукування нових знань в галузі
дистанційного зондування Землі, розробка нових методів і
користуватися
набутими знаннями і методик вивчення та моніторингу змін земних покривів,
застосування розроблених методик при вирішенні проблем
уміннями
раціонального природокористування.
(компетентності)
Зміст дисципліни: Основні відомості про базові принципи
Навчальна логістика
дистанційних досліджень і аерокосмічного моніторингу,
фізичні основи дистанційних аерокосмічних досліджень.
Види занять: лекції, самостійна робота
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод;
метод проблемного викладу; дослідницький метод.
Форми навчання: очна, дистанційна
Дистанційні аерокосмічні дослідження
Пререквізити
Застосування даних дистанційного зондування для оцінки змін
Пореквізити
кліматичних та інших природних факторів. Вивчення
сучасного стану і перспектив дослідження поточних і
прогнозних кліматичних змін, змін екосистем і пов'язаних з
ними загроз стабільному розвитку суспільства. Основну увагу
приділено аналізу моделей та інтерпретації результатів
спостережень на регіональному рівні.
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