
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Супутникові навігаційні системи; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Янчук Р.М., к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

• оримувати дані супутникових вимірювань з баз даних перманентних станцій; 

• виконувати конвертацію фалів вимірювань різних виробників обладнання до RINEX-формату; 

• робити вибірки з файлів RINEX-формату окремих даних; 

• готувати дані до опрацювання спеціалізованими програмними засобами. 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Супутникова геодезія 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___;  

12. Зміст курсу: 1. Мережі перманентних станцій супутникових спостережень.  

2. Отримання даних з баз даних мереж перманентних станцій та їх підготовка до опрацювання. 

3. Робота з вимірюваннями в RINEX-форматі, конвертація даних.  

4. Планування сесій супутникових спостережень, складання діаграм перешкод на пунктах.  

5. Застосування супутникових спостережень в завданнях визначення метрологічних параметрів 

атмосфери.  

 6. Геокешинг.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення місцеположення 

(GPS): теорія і практика: Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 1996. – 380с. 

2. Супутникова геодезія. Навчальний посібник з грифом МОН / Р.М.Янчук, П.Г.Черняга, І.М.Бялик 

Рівне: НУВГП, 2013. - 221с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування…... 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                    Р.М. Янчук, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Name: Satellite navigation systems 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:  the first (Bachelor's degree) 
5. Year of training, when discipline is offered: 4; 

6. Semester when studying the discipline: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 3 ; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Yanchuk R.M., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to do: 

•  maintain data from satellite measurements from databases of permanent stations; 

•  perform the conversion of measurement files of different equipment manufacturers to the 

RINEX format; 

•  make a sample of RINEX files of individual data; 

•  to prepare the data for processing by specialized software. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

tests 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Satellite geodesy  

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary)___;  

12. Course content:  
1. Networks of permanent satellite observation stations. 

2. Receiving data from the databases of the networks of permanent stations and preparing them for 

processing. 

3. Work with measurements in RINEX format, data conversion. 

4. Planning sessions of satellite observations, plotting obstacle charts at points. 

5. Application of satellite observations in the tasks of determining the metrological parameters of 

the atmosphere. 

  6. Geocaching. 

13. Recommended editions: 
1. Hofmann-Wellengoff B., Lichtengen G., Collins D. Global Positioning System (GPS): Theory and 

Practice: Transl. from english - K .: Scientific Opinion, 1996. – 380p. 

2. Satellite geodesy. A manual with a stamp MON / RM M. Yanchuk, P.G.Chernyaga, I.M.Bialik 

Rivne: NUWM, 2013 – 221p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 58 hours, total – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the  6rd  semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 
 

Head of Department                                                R.M. Yanchuk, Ph.D., Associate Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


