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1. Мета дисципліни. Дати аспірантам розуміння гірничопромислових територій, 

особливості їх організації, екологічних проблем, пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин, про методи дешифрування гірничих об’єктів на супутникових знімках та 

підходів до вибору даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) в залежності від мети та 

об’єкта дослідження. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни 

Диплом магістра зі спеціальності геологія (різного спрямування), фізична 

географія, геоморфологія, кліматологія та інших природничих наук. Магістри повинні 

мати теоретичні знання за такими предметами – загальна та регіональна геологія, геологія 

корисних копалин, гірнича справа, інженерна геологія, літологія, тектоніка, 

геоморфологія, ландшафтознавство, аерокосмічний моніторинг. Володіти навичками 

самостійної роботи в галузі наук про Землю. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

В дисципліні розглядаються особливості впливу видобування корисних копалин 

відкритим способом на геологічне середовище та екосистеми. Для визначення цього 

впливу за допомогою даних ДЗЗ, а також власне ідентифікації гірничопромислових 

(майнінгових і постмайнінгових) геосистем, наводяться методи і підходи до обробки 

супутникової інформації. Виділяються групи методів, в основу яких покладені такі 

фізичні характеристики об’єктів земної поверхні, як спектрометричні, термометричні та 

гіпсометричні. При виборі методів дешифрування і оцінки геоекологічного стану значна 

увага приділяється технологічному процесу видобування та збагачення корисних копалин 

та геологічній будові досліджуваної території.  

Навчальна дисципліна забезпечує знаннями про зміни, та трансформації, що 

відбуваються у геологічному середовищі внаслідок видобування корисних копалин за 

допомогою аналізу ряду супутникових даних. Показує можливості  представлення та 

оцінки отриманої інформації у вигляді ГІС-проєктів. 

Додатково звертається увага на загальні правові аспекти ведення гірничої діяльності 

та виявлення порушень чинного законодавства з допомогою дистанційних методів.  

В результаті практичних занять, аспірантами передбачається ознайомлення з 

різноманітними методами і підходами при вирішенні задач геоекологічного моніторингу 

гірничопромислових територій за даними ДЗЗ: тематичне дешифрування, класифікація та 

розрахунок спектральних індексів, морфодинамічий аналіз рельєфу та моделювання 

латеральних речовинних потоків, аналіз мікрокліматичних показників території 

дослідження. 

 

4. Цілі навчання 

 Ознайомити здобувачів з поняттям гірничопромислових геосистем та їх 

структурою. Навчити встановлювати зв’язки між станом навколишнього природного 

середовища та господарською діяльністю; визначати відповідність ведення гірничої 

діяльності чинному законодавству; надавати оцінку якості проведення рекультивації на 

кожному етапі. 

Робота на наповнення ГІС для отримання оціночних карт та схем. 
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5 Результати навчання 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форма/ Meтоди 

викладання і 

навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    

1.1  Знати теоретико-методичні 

основи дистанційних 

геоекологічних досліджень 

гірничопромислових територій 

Лекція, самостійна 

робота 

Усне 

опитування 

до 10% 

1.2 Поняття рекультивації, її основні 

етапи та нормативно-правові акти 

, що регулюють порядок 

здійснення видобування та 

рекультивації 

Лекція,  Усне 

опитування 

до 10% 

1.3 Методи дешифрування об’єктів 

гірничого відводу за 

спектрометричними, 

термометричними та 

гіпсометричними 

характеристиками 

Лекція, практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Практична 

робота 

до 15% 

1.4 Особливості розвитку екзогенних 

геологічних процесів (водна 

ерозія, дефляція), геохімічні 

аномалії, принципи моделювання 

латеральних потоків літомас в 

природно-антропогенних 

ландшафтах  

Лекція, практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Усне 

опитування 

до 10% 

1.5 Особливості ведення наземних 

польових досліджень з метою 

верифікації розроблених методик 

та валідації результатів 

досліджень 

Лекція.  Усне 

опитування 

до 10% 

1.6 Підходи до оцінки впливу 

видобування корисних копалин 

на навколишнє середовище 

Лекція  Усне 

опитування 

до 10% 

2.1 Аналізувати стан розробки 

родовищ, геоекологічний стан 

гірничопромислових територій, 

встановлювати взаємозв’язок між 

видобуванням та станом 

навколишнього середовища 

Лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 
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2.2  Працювати з додатковими (крім 

ДЗЗ) джерелами інформації  

 Практичне заняття, 

самостійна робота 

Практична 

робота 

до 10% 

3.1  Розробка та обґрунтування 

критеріїв оцінки геоекологічного 

стану гірничопромислових 

територій   

 Практичне заняття,  Письмова 

робота 

до 10% 

4.1 Застосовувати отримані знання 

при проведенні власних 

геологічних та геоекологічних 

досліджень на конкретні 

тематики 

Лекція, практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Не оцінюється до 5 % 

 

Структура кypcy: лекційні, npaктичні, контрольні заняття ma caмocmійнa робота 

acnipaнmiв. 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 

 

Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 4.1 

РН01. Знання. Мати передові концептуальні 

та методологічні знання з наук про Землю, 

зокрема з дистанційних аерокосмічних 

досліджень природного середовища, і на межі 

предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення 

інновацій. 

 

+ + + + + +     

РН02. Уміння. Розробляти та досліджувати 

концептуальні, математичні і комп’ютерні 

моделі Землі, її геосфер та процесів, що 

відбуваються в них, ефективно 

використовувати їх для отримання нових 

знань та/або створення інноваційних 

продуктів у науках про Землю та дотичних 

міждисциплінарних напрямах. 

 

 + + + + + + + + + 

РН03. Уміння. Застосовувати загальні 

принципи та методи математики й 

природничих наук, а також сучасні методи та 

   + + + +  + + 
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інструменти, цифрові технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для 

провадження досліджень у сфері наук про 

Землю, зокрема, дистанційних аерокосмічних 

досліджень природного середовища. 

 

РН04. Уміння. Формулювати і перевіряти 

гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, результати 

теоретичного аналізу, експериментальних 

досліджень і математичного та/або 

комп’ютерного моделювання, наявні 

літературні дані. 

 

      + + + + 

РН05. Уміння. Планувати і виконувати 

експериментальні та/або теоретичні 

дослідження з наук про Землю та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з використанням 

сучасних інструментів та дотриманням норм 

професійної і академічної етики, критично 

аналізувати результати власних досліджень і 

результати інших дослідників у контексті 

усього комплексу сучасних знань щодо 

досліджуваної проблеми.  

 

      + + + + 

РН06. Уміння. Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи наук про Землю, а також 

методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях та у 

викладацькій практиці. 

 

+ +   +  + + + + 

РН07. Комунікація. Застосовувати сучасні 

інструменти і технології пошуку, оброблення 

та аналізу інформації, зокрема, статистичні 

методи аналізу даних великого обсягу та/або 

складної структури, спеціалізовані бази даних 

та інформаційні системи і технології. 

 

      + + + + 

РН08. Комунікація. Вільно презентувати та 

обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні 

проблеми наук про Землю, кваліфіковано 

оприлюднювати в тому числі іноземною 

мовою результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних міжнародних 

наукових виданнях та на наукових заходах.  

 

+ + + + + + + + + + 

РН09. Відповідальність. Розробляти та 

реалізовувати наукові та/або інноваційні 

проекти, які дають можливість переосмислити 

наявне та створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати значущі 

      + + + + 



7 
 

наукові та технологічні проблеми у науках 

про Землю з врахуванням соціальних, 

економічних, екологічних та правових 

аспектів. 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів. 

1. Семестрове оцінювання: 

1) Контрольна робота «Дешифрування об'єктів гірничого відводу на основі 

спектральних та текстурних характеристик природно-антропогенних ландшафтів» - 10 

балів (рубіжна оцінка б балів) 

2) Контрольна робота «Підходи до оцінки впливу видобування корисних копалин на 

навколишнє середовище, розробка критеріїв» - 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за роботу на лекційних та практичних заняттях - 40 балів (рубіжна оцінка 

24 балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 

оцінка 24 балів. Під час іспиту студент виконує реалізацію проекту з використанням 

знань та вмінь з основ та новітніх розробок дистанційного аерокосмічного 

геомоніторингу. Підсумкове оцінювання у формі іспиту не є обов'язковим, при відмові 

від участі у даній формі оцінювання аспірант не отримає відповідні бали до 

підсумкової оцінки. 
 

Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 

Іспит виставляється за результатами роботи аспіранта впродовж усього семестру, як 

сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість 

балів 

ПКР(підсумкова контрольна 

роботами або іспит) 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою та передбачає: 8 лекцій та виконання 4 практичних робіт (де аспіранти 

мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 

використовуючи окреслені викладачем методи та засоби), виконання 2 контрольних 

робіт (де аспіранти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити 

поставлені задачі без обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми). 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту. 

7.3. Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні, 

семінари 

самостійна 

робота 

 

1 

Вступ. Цілі та завдання навчальної дисципліни, 

основні поняття 

Тема 1. Поняття гірничопромислових територій 

(відкритого видобування). Гірничий відвід.  

1  2 

2 

Тема 2. Деякі законодавчі аспекти регулювання 

видобування та збагачення корисних копалин. 

Рекультивація порушених земель. Етапи 

рекультивації та проблеми недосконалості 

українського законодавства.  

1  2 

3 

Тема 3. Теоретико-методичні основи 

дистанційних геоекологічних досліджень на 

територіях видобування корисних копалин 

відкритим способом. 

1  2 

4 

Тема 4. Дешифрування об'єктів гірничого 

відводу на основі спектральних та текстурних 

характеристик природно-антропогенних 

ландшафтів. Застосування спектральних 

індексів. 

1  2 

5 

Тема 5. Дешифрування об'єктів гірничого 

відводу на основі термометричних та 

гіпсометричних характеристик природно-

антропогенних ландшафтів.  

1  2 

6 

Тема 6. Розвиток екзогенних геологічних 

процесів (водна та вітрова ерозія), геохімічні 

аномалії, забруднення повітря, ґрунтів, водних 

ресурсів та рослинності на територіях 

видобування корисних копалин. 

1  2 

7 
Тема 7. Наземні польові дослідження. 

Валідація попередніх результатів дослідження. 
1  2 

8 

Тема 8. Підходи до оцінки впливу видобування 

корисних копалин на навколишнє середовище, 

розробка критеріїв.  

1  2 

9 

Практичне заняття. Дешифрування 

гірничопромислових територій за 

спектральними характеристиками. Аналіз 

 2 2 
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результатів теплової зйомки. 

10 

Практичне заняття. Робота з публічною 

кадастровою картою, інтерактивною картою 

спецдозволів на розробку корисних копалин 

 2 2 

11 

Контрольна робота. Дешифрування об'єктів 

гірничого відводу на основі спектральних та 

текстурних характеристик природно-

антропогенних ландшафтів.  

 2  

12 

Практичне заняття. Особливості роботи з  

цифровими моделями рельєфу 

гірничопромислових територій 

 2 2 

13 

Практичне заняття. Визначення критеріїв  

техногенного навантаження на екосистеми  

Експрес-оцінка геоекологічного впливу 

видобування за комплексом показників. 

 2 2 

14 

Контрольна робота. Підходи до оцінки впливу 

видобування корисних копалин на навколишнє 

середовище, розробка критеріїв. 

 2  

 Іспит з дисципліни - 2 год.  2  

 ВСЬОГО 8 14 24 

 

Загальний обсяг 45 год., в тому числі:  

Лекцій - 8 год. 

Практичні заняття - 12 год. 

Самостійна робота  24 год. 

Іспит -2 год. 
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Питання до іспиту 

1. Видобування корисних копалин відкритим способом, основні поняття, складові, межі 

застосування, приклади  

2. Екологічні проблеми, пов’язані з видобуванням корисних копалин відкритим способом 

3. Основи моніторингу геологічного середовища гірничо-промислових територій. Мета і 

завдання досліджень.  

4. Використання матеріалів дистанційних зйомок при дослідженнях гірничо-промислових 

територій. Мета і головні завдання. 

5. Особливості дешифрування гірничопромислових територій в залежності від способу 

відкритої розробки. 

6. Дешифрування об’єктів гірничого відводу за термометричними та гіпсометричними 

характеристиками. 

7. Види космічних зйомок, що застосовуються при дослідженні наслідків видобування 

корисних копалин. Головні постачальники космічних даних. 

8. Основні фізичні характеристики об’єктів земної поверхні що застосовуються для 

ідентифікації гірничопромислових (майнінгових і постмайнінгових) геосистем на 

дистанційних матеріалах.  

9. Поняття рекультивації, її основні етапи та нормативно-правові акти, що регулюють 

порядок здійснення видобування та рекультивації порушених земель 

10. Оцінка стану геологічного середовища. Прогноз розвитку небезпечних екзогенних 

процесів і явищ внаслідок розробки родовищ корисних копалин відкритим способом. 

11. Перспективи застосування радарних космічних знімків для геоекологічного 

моніторингу гірничопромислових територій. 

12. Особливості розвитку геологічних процесів в межах гірничопромислових територій. 

13. Морфодинамічий аналіз рельєфу та моделювання латеральних речовинних потоків. 

14. Правові аспекти ведення гірничої діяльності та виявлення порушень чинного 

законодавства за допомогою дистанційних методів. 

15. Формування та наповнення банку супутникових даних для визначення змін 

геологічного середовища на майнінговому і постмайнінговому етапах. 

16. Застосування цифрових моделей рельєфу для моделювання латеральних потоків 

речовини. Прогноз забруднення довкілля на постмайнінговому етапі.  

17. Особливості проведення наземних досліджень з метою верифікації даних отриманих 

дистанційно. 

18. Критерії оцінки геоекологічного стану гірничопромислових територій за 

аерокосмічними даними 

Додатково: 

19. Класифікація космічних зображень, головні види і методи 

20. Методи і способи обробки супутникових даних при дослідженні геологічного 

середовища на постмайнінговому етапі. 

21. Наземні дослідження при оцінці якості рекультивації, методи і способи вивчення. 

22. Застосування безпілотних літальних апаратів для верифікації результатів інтерпретації 

(дешифрування) космічних даних. 

23. Як за допомогою супутникових знімків визначити операційний стан розробки 

родовища. 

24. Що таке гірничий відвід, які бувають об’єкти гірничого відводу. 

 


