
 

Силабус навчальної дисципліни 

«Методи тематичного аналізу гетерогенних геопросторових 

даних при вирішенні задач дистанційного зондування Землі в 

умовах неповноти та обмеженості наявної інформації» 

Спеціальність: 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Дистанційні аерокосмічні дослідження  

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (доктор філософії) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Математичні методи класифікування гіперспектральних космічних 

знімків. Математичні методи прийняття рішень. Методи оцінки 

точності класифікування. 

 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Дисципліна орієнтує на поглиблення знань та вміння математичних 

методів у процедурах класифікування космічних знімків. Засвоїти різні 

критерії для оцінки класифікаційної цінності спектральних 

зображень, такі як: критерій Фішера, його модифікації та 

критеріальна функція інформативності. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Оволодіти математичними методами аналізу даних, застосовувати 

коефіцієнти оцінювання якості класифікування, застосовувати теорії і 

критерії для оцінки інформативності каналів космічних знімків. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Наукові дослідження та продукування нових знань в галузі 

дистанційного зондування Землі. Знання сучасних математичних 

методів класифікування, прийняття рішень та застосуванняїх для 

вирішення практичних задач. 

Навчальна 

логістика 

Зміст дисципліни: Основні відомості про математичні методи, що 

застосовуються при обробці космічних знімків.  

Види занять: лекції, самостійна робота 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод; метод 

проблемного викладу;  дослідницький метод. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Математичні методи обробки великої кількості даних 

Пореквізити Покращення якості результатів та ефективності застосування 

методів дистанційного зондування Землі. 
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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 

Іспит 

Відділи  Геоінформаційних технологій в ДЗЗ 

Викладачі 

 

Альперт Софія Іоганівна 

Посада: науковий співробітник 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: канд. технічних 

наук 

Профайл викладача:  
Тел.: +(044) 239-74-12 

E-mail: sonyasonet87@gmail.com 

Робоче місце: кімн. 106 

 

mailto:sonyasonet87@gmail.com

