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1. Мета дисципліни – ознайомлення аспірантів методологічними засадами 

формування, подання та підтримки науково-проєктної документації та публікаційної 

діяльності, формування знань щодо методології та організації наукових досліджень в галузі 

наук про Землю, ознайомлення з наукометричними та бібліографічними базами. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

– диплом магістра однієї зі спеціальностей галузі наук про Землю або телекомунікацій; 

–  знання англійської мови на рівні не нижче В1; 

–  наявність базових навичок обробки аерокосмічних зображень земної поверхні; 

–  навички виконання самостійних та колективних досліджень в галузі наук про Землю; 

– знання основних принципів роботи із науковою літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Проведення міжнародних досліджень в галузі ДЗЗ» включає 

комплекс теоретичних засад організації та проведення наукових досліджень в галузі наук про 

Землю враховуючи специфіку використання даних дистанційного зондування. Розглядається 

положення наук про Землю в суспільстві, їх можливості ефективного використання в 

народному господарстві, організації природоохоронних заходів, міжнародного 

співробітництва. Розглядаються аспекти формування проєктної документації в галузі 

наукового співробітництва з іноземними установами, досліджуються концептуальні 

особливості міжнародного наукового співробітництва в галузі наук про Землю. Дисципліна 

також включає в себе формування прикладних навичок роботи з літературними джерелами, 

роботи із базами статей та наукометричними базами, написання спеціалізованих текстів для 

статей та проєктної документації. Частина дисципліни присвячена апробації отриманих 

наукових результатів на наукових конференціях та статтях, та їх представлення в конкурсних 

поданнях. 

  

4. Цілі навчання: 

Ознайомити аспірантів з методологією та принципами організації наукових досліджень 

в галузі наук про Землю в Україні та світі, особливостями формування проєктної 

документації в рамках міжнародного співробітництва та формування професійних 

компетенцій для проведення колективної науково-дослідницької діяльності: 

- ознайомлення з основними принципами наукового методів галузі наук про Землю; 

- ознайомлення здобувачів з принципами формування наукових результатів, перевірки 

їх достовірності та точності, їх оформлення та подання у вигляді публікацій та 

систематизація для подання в рамках міжнародної співпраці; 

- вміння та навички ефективного планування, підготовки, подання та апробації 

наукових результатів власних та колективних досліджень; 

- ознайомлення із сучасними бібліографічними та наукометричними базами даних; 

- ознайомлення з Європейською грантовою системою підтримки наукових досліджень. 

5. Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Загальні засади планування та 

реалізації міжнародного наукового 

проєкту. 

Лекція Усне опитування до 10% 

1.2 Специфіка методології наукового 

дослідження в галузі наук про Землю; 

етапи науквоого дослідження; 

організація дослідження в Україні та 

світі. 

Лекція, 

Семінар 

Презентація до 5% 



2.1 Закріплення знань щодо методології 

наукового дослідження: етапи, 

загальна схема наукового дослідження 

Лекція, 

практична 

робота 

Виконання 

практичної 

роботи 

до 5% 

2.2 Організація наукового дослідження, 

формування завдання та очікуваних 

результатів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

до 10% 

2.3 Методологічні аспекти організації 

проєктної документації 

Лекція, 

практична 

робота 

Виконання 

практичної 

роботи 

до 10% 

2.4 Апробація наукових результатів Лекція, 

практична 

робота 

Виконання 

практичної 

роботи 

до 10% 

3.1 Аналіз, систематизація літературних 

джерел, робота із літературними та 

наукометричними базами. 

Лекція, 

практична 

робота 

Презентація до 10% 

3.2 Організація колективних досліджень Практична 

робота, семінар 

Самостійна 

робота 

до 10% 

3.3 Ознайомлення з міжнародною  

грантовою документацією, ключові 

елементи наукового проєкту подання 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Презентація до 10% 

4.1 Вивчення специфіки Європейської 

грантової системи підтримки 

наукових досліджень та академічних 

обмінів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

до 10% 

4.2 Засвоєння принципів формування 

наукового подання; складання 

наукового подання 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Письмова 

робота 

до 10% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота. 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

РН01. 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. 

 

+ + +         

РН04. 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. 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. Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи наук про Землю, а 

також методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у власних 

дослідженнях та у викладацькій 

практиці. 

 

   + + +      

РН07. 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. 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. 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 наукові та 

технологічні проблеми у науках про 

Землю з врахуванням соціальних, 

економічних, екологічних та правових 

аспектів. 

 

         + + 



РН10. Організовувати і здійснювати 

освітній процес у сфері наук про Землю, 

його наукове, навчально-методичне та 

нормативне забезпечення, розробляти і 

викладати спеціальні навчальні 

дисципліни у закладах вищої освіти. 

 

         + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання: 

1) Контрольна робота «Організація наукового дослідження в галузі наук про Землю» – 10 

балів (рубіжна оцінка – 6 балів). 

2) Оцінка за роботу на лекційних та практичних заняттях – 50 балів (рубіжна оцінка – 30 

балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 40 балів (рубіжна оцінка –24 

бали). Під час іспиту аспірант виконує реалізацію проєкту з використанням знань та вмінь з 

підвищення інфромативності зображень довгохвильового інфрачервоного діапазону. Підсумкове 

оцінювання у формі заліку 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.  
 

Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж двох семестрів та 
підсумкового оцінювання у формі заліку, як сума (проста або зважена) балів за систематичну 
роботу впродовж семестрів та балів отриманих в результаті підсумкового оцінювання у формі 
заліку. 

 Семестрова кількість балів за 

семестр 

ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або 

іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Аспірант не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час семестрів 

набрав менше 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою та передбачає: 3 лекції та виконання 3 практичних робіт (де аспіранти мають 

продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи 

окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 1 модульної контрольної роботи. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту. 

7.3. Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 

Самостійна 
робота 

1 

Тема 1. Планування та реалізація наукового 

дослідження. Теоретичні та емпіричні 

методи наукового дослідження. 

2  2 

2 

Тема 2. Організація наукового дослідження, 

формування завдання та очікуваних 

результатів. Методологічні аспекти 

організації проєктної документації. 

Апробація наукових результатів 

2  2 

3 

Тема 3. Ознайомлення з міжнародною  

грантовою документацією, ключові 

елементи наукового проєкту подання. 

Вивчення специфіки Європейської 

грантової системи підтримки наукових 

досліджень та академічних обмінів 

2  2 

4 

Практична робота 1. Закріплення знань щодо 

методології наукового дослідження: 

етапи, загальна схема наукового 

дослідження 

 2 2 

5 

Практична робота 2. Аналіз, систематизація 

літературних джерел, робота із 

літературними та наукометричними 

базами. 

 2 3 

6 

Практична робота 3. Засвоєння принципів 

формування наукового подання; 

складання наукового подання 

 2 3 

 Модульна робота  2  

 Залік з дисципліни  2  

 Всього за семестр 6 10 14 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

Загальний обсяг 30 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Практичні заняття - 6 год. 

Самостійна робота - 14 год. 

Модульна робота – 2 год. 

Залік – 2 год. 
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Питання до диференційованого заліку 

1. Науковий метод як форма об’єктивного сприйняття дійсності, приклади об’єктивних 

знань про земну поверхню, отриманих засобами ДЗЗ. 

2. Поняття плагіату та правило доброчесності цитування. 

3. Критерії формування анотації грантової заявки. 

4. Моделювання в системі наукових досліджень в галузі дистанційного зондування 

Землі. 

5. Поняття наукового проєкту, його характерні риси. 

6. Доступні бази даних дистанційного зондування Землі. 

7. Гіпотетично-дедуктивний метод наукового дослідження, приклад такого методу у 

дослідженнях Землі. 

8. Структура наукової публікації. 

9. Різновиди грантодавців. 

10. Поняття фундаментальних та прикладних досліджень, відмінності між ними. 

11. Пріоритетні напрямки міжнародних досліджень в галузі дистанційного зондування 

Землі. Їх коротка характеристика. 

12. Основні вимоги до проєктної документації. 

13. Основні методи обробки даних дистанційного зондування Землі (класифікація, 

спектральні індекси, побудова регресійних моделей і т.д.) 

14. Особливості формування цілі та завдань наукового проєкту. 

15. Принципи формування грантової заявки. 

16. Апріорні дані в системі наукових досліджень геодинамічних процесів. 

17. Назвати основних світових грантодавців в галузі дистанційного зондування Землі. 

18. Доступне програмне забезпечення для роботи із даними дистанційного зондування 

Землі. 

19. Об’єктивна та суб’єктивна інтерпретація даних дистанційного зондування землі. 

20. Основні критерії відбору грантодавців. 

21. Поняття гранту, мета надання грантової допомоги та форми співробітництва при 

реалізації грантів. 

22. Геоінформаційні системи як інструмент комплексування даних про Землю. 

23. Поняття заявки на отримання гранту, її структурні елементи. 

24. Специфічні особливості закордонної грантової та публікаційної підтримки (підтримка 

соціальних меншин, бідних держав, боротьба із дискримінацією). 

 


