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1. Мета дисципліни. Дати аспірантам розуміння про урбанізоване середовище і 

його структуру, про те, за якими ознаками воно визначається та дешифрується на 

дистанційних матеріалах, про геологічні процеси, що в ньому протікають під впливом 

антропогенної діяльності, про різні класифікаційні підходи до урботериторій, в залежності 

від мети та об’єктів досліджень. Розглянути систему методів та підходів до вибору та 

оцінки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).   

 

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, 

інженерна геологія, тектоніка, геоморфологія, ландшафтознавство, аерокосмічний 

геомоніторинг. Володіти навичками самостійної роботи в галузі наук про Землю. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

Урбанізований ландшафт (урболандшафт) визначається за даними ДЗЗ за рядом 

ознак. Розглядаються підходи до виділення структурних одиниць урбанізованих 

ландшафтів. Пропонується до розгляду низка класифікацій урбанізованих територій 

(природно-ландшафтна, геоморфологічна, ландшафтно-функціональна, басейнова, 

парагенетична тощо) та низка проблем, яка може бути вирішена із застосуванням 

супутникових даних. 

Навчальна дисципліна забезпечує знаннями про зміни, та трансформації, що 

відбуваються у геологічному середовищі урбанізованих територій за допомогою аналізу 

ряду супутникових даних. Показує можливості представлення та оцінки отриманої 

інформації у вигляді ГІС-проєктів в результаті розрахунків певних показників  міського 

середовища. 

Навчальна дисципліна забезпечує знаннями про зміни властивостей і процесів в 

геологічному просторі та ландшафті під впливом антропогенної діяльності і складається з  

певних напрямків: 

1.Формування урбанізованих ландшафтів та концептуальні методичні основи їх 

дистанційного дослідження. 

2. Особливості вибору класифікаційних одиниць і структури для певного виду 

екологічних досліджень для урбанізованих територій.  

3. Перелік природоресурсних та природоохоронних завдань в межах міста та 

методів їх вирішення із застосуванням супутникових даних. Розглядаються  наступні 

завдання: 

1) екзогенні геологічні процеси (ерозія, зсуви, підтоплення, просадки) та 

можливості структурно-геологічного дешифрування в межах міста; 

2) геохімічні аномалії, забруднення повітря, рослинності, ґрунтів; 

3) дослідження ландшафтно-функціональної структури міста, автоматизовані 

класифікації; 

4) теплове навантаження, техногенне навантаження, різні типи районування 

території. 

5) оцінка  екологічного стану, моніторинг, прогнозні карти. 

 В результаті практичних занять ознайомлення з різноманітними методами і 

підходами при вирішенні даних задач за аерокосмічними матеріалами: тематичне 

дешифрування, автоматизовані класифікації та індексні показники, морфодинамічий 

аналіз, та латеральні потоки, розрахунки теплового навантаження, розрахунки 

техногенного навантаження, використання ландшафтно-системних методів дослідження 

для моніторингу і оцінки екологічного стану геологічного середовища. 
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4. Цілі навчання 

 Ознайомлення здобувача з формуванням поняття про урботериторії,  та 

встановлення зв’язків природних та техногенних чинників та класифікації типів 

ландшафтного та геологічного середовища. Встановлення екологічно несприятливих 

процесів, що виникають під дією господарської діяльності. Робота на наповнення ГІС для 

отримання оціночних карт та схем. 

 

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 екологічних 

досліджень урбанізованих 

територій 

Лекція, самостійна 

робота 

Усне 

опитування 

до 5% 

1.2 Знати основи формування 

урбанізованих ландшафтів та 

концептуальні методичні основи 

їх дистанційного дослідження 

Лекція,  Усне 

опитування 

до 10% 

1.3 Знати типи техногенних впливів 

та навантажень характерних для 

різних функціональних зон 

урботериторії 

Лекція,  Усне 

опитування 

до 10% 

2.1 Уміння вирішувати певні 

природоресурсні та 

природоохоронні завдання в 

межах міста та методи їх 

дослідження за супутниковими 

даними 

Лекція,  практичне 

заняття 

Усне 

опитування 

до 10% 

2.2 Знання екзогенних геологічних 

процесів (ерозія, зсуви, 

підтоплення, просадки). Уміти 

проводити структурне 

дешифрування, комплексний 

аналіз геологічних, супутникових 

даних і ЦМР 

Лекція. семінар, 

практичне заняття 

Практична 

робота 

до 10% 

2.3 Уміння аналізувати дані про 

геохімічні аномалії, забруднення 

повітря, ґрунтів, водних ресурсів 

та рослинності, формувати банк 

даних за літературними та 

фондовими джерелами. Знання та 

застосування спектральних 

Лекція, практичне 

заняття,  

Практична 

робота 

до 15% 
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індексів за БКЗ  

2.4 Уміння досліджувати 

ландшафтно-функціональні зони 

та впливи на геологічне 

середовище. Знання еколого-

мікрокліматичного районування 

Лекція, практичне 

заняття 

Усне 

опитування 

до 10% 

3.1 Аналізувати окремий район міста 

за наявністю техногенних 

факторів та розвитку 

несприятливих геологічних 

процесів  

Самостійна робота Письмова 

робота 

до 10% 

3.2  Аналіз теплового навантаження 

у місті, чинники, оцінка стану. 

 Лекція. практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Усне 

опитування 

до 10% 

4.1  Визначення техногенного 

навантаження у містах, 

критерії. експрес –оцінка,  

порівняльний аналіз 

 Лекція, практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Письмова 

робота 

до 10% 

 

Структура кypcy: лекційні, практичні, контрольні заняття, семінари 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 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 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. 

 

+ + + + + + + + + + 

РН03. Уміння. Застосовувати загальні 

принципи та методи математики й 

природничих наук, а також сучасні методи та 

інструменти, цифрові технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для 

+ + + + + + + + + + 
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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.  

 

      + + + + 

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.  

 

+ +   +  + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів. 

1. Семестрове оцінювання: 

1) Контрольна робота «Типи техногенних впливів та навантажень характерних для 

різних функціональних зон урботериторії» - 10 балів (рубіжна оцінка б балів) 

2) Контрольна робота «Формування банку даних за літературними та фондовими 

джерелами. Геохімічні аномалії, забруднення повітря, ґрунтів, водних ресурсів та 

рослинності,  застосування спектральних індексів за багатозональними космічними 

знімками» - 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 
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3) Оцінка за роботу на лекційних, практичних заняттях - 40 балів (рубіжна оцінка 24 

балів) 

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

оцінка 24 балів. Під час заліку аспірант має продемонструвати знання та вміння з основ 

та новітніх розробок з дистанційних аерокосмічних досліджень урбанізованого 

середовища. Підсумкове оцінювання у формі екзамену 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. 

Залік 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 екзамен 

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) та проведення 2 письмових 

контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку. 

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. Урбанізоване середовище, ландшафтна 

структура, компоненти ландшафту та 

геологічне середовище в місті, його межі, 

впливи на ГС.  

1  2 

2 

Тема 2. Теоретико-методичні основи 

дистанційних екологічних досліджень на 

урбанізованих територіях.  Використання 

планів розвитку міст,  допоміжного фондового і 

літературного матеріалу. 

1  2 

3 

 Тема 3. Типи техногенних впливів та 

навантажень характерних для різних 

функціональних зон урботериторії 

1  2 

4 Контрольна робота  2  

5 

Тема 4. Вирішення певних природоресурсних 

та природоохоронних завдань в межах міста та 

методи їх дослідження.  Перелік геоекологічних 

задач, що можливо вирішити  за допомогою 

супутникових даних. 

1  2 

6 

Тема 5. Екзогенні геологічні процеси (ерозія, 

зсуви, підтоплення, просадки), структурно-

геологічне дешифрування. Наповнення шарів 

геосистеми міста. 

1  2 

7 

Тема 6. Геохімічні аномалії, забруднення 

повітря, ґрунтів, водних ресурсів та 

рослинності, формування банку даних, 

літературні та фондові джерела та застосування 

спектральних індексів за багатозональними 

космічними знімками. 

1  2 

8 

Тема 7. Острови тепла у містах. Дослідження 

температури поверхні за  тепловими каналами 

багатозональних знімків. Розрахунки та аналіз 

розподілу тепла в містах, моніторинг теплового 

1  2 
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навантаження.  

9 

Тема 8. Визначення техногенного 

навантаження у містах, критерії оцінки, часові 

ряди спостережень, порівняльний аналіз. 

Використання ландшафтно-системних методів 

досліджень для  моніторингу і прогнозу 

геоекологічного стану міста. 

1  2 

10 Контрольна робота  2  

11 

Практичне заняття. Розрахунки різних 

індексних карт за супутниковими даними на 

територію міста 

 2 2 

12 

Практичне заняття. Аналіз результатів 

обробки теплових каналів БКЗ.  Районування 

території за типами теплового навантаження. 

 2 2 

13 

Практичне заняття. Особливості роботи з  

цифровими моделями рельєфу у місті. Векторні 

карти: морфометричні побудови, латеральні 

потоки, басейновий підхід. 

 2 2 

14 

Практичне заняття. Визначення критеріїв  

техногенного навантаження на геологічне 

середовище  Експрес-оцінка техногенного 

навантаження у місті за комплексом показників. 

 2 2 

 Залік з дисципліни - 1 год.   1 

 ВСЬОГО 8 12 25 

 

Загальний обсяг 45 год., в тому числі:  

Лекцій - 8 год. 

Практичні заняття - 8 год. 

Контрольні роботи – 4 год. 

Самостійна робота  24 год. 

Залік -1 год. 
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