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Drone.UA Навчальний курс «Основи агромоніторингу за допомогою БПЛА» 

 Варіанти навчання     

1. Пілотування БПЛА, проведення зйомки та обробка повітряних даних з фотокамери і 

мультиспектральної камери. 3 дні, 600 EUR.   

2. Обробка повітряних даних з фотокамери і мультиспектральної камери. 2 дні, 500 EUR.    

3. Обробка повітряних даних з фотокамери. 1-2 дні, 400 EUR.   

4. Навчання-консультація за довільними питаннями. 1 день, 300 EUR.     

 

Варіант 1 

День 1: Теорія та практика пілотування БПЛА 

Правила та безпека пілотування БПЛА 

Підготовка БПЛА до польоту 

Практика пілотування  

Складання польотних місій  

 

День 2: Основи дистанційного моніторингу в сільському господарстві 

Теорія дистанційного зондування  

Принцип роботи мультиспектральних камер 

Основи гео-просторових даних 

Вимоги до проведення зйомки агро-об’єктів 

Первинна обробка повітряних даних в програмах Agisoft Metashape або Pix4D Mapper   

 

День 3: аналіз отриманих гео-просторових даних в програмах ArcGIS або QGIS  

Обмір полів 

Розрахунок площі полів 

Створення карт рельєфу 

Розрахунок вегетаційних індексів 

Створення зон стресу 
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Варіант 2 

День 1: Основи дистанційного моніторингу в сільському господарстві 

Теорія дистанційного зондування  

Принцип роботи мультиспектральних камер 

Основи гео-просторових даних 

Вимоги до проведення зйомки агро-об’єктів 

Первинна обробка повітряних даних в програмах Agisoft Metashape або Pix4D Mapper   

 

День 2: аналіз отриманих гео-просторових даних в програмах ArcGIS або QGIS  

Обмір полів 

Розрахунок площі полів 

Створення карт рельєфу 

Розрахунок вегетаційних індексів 

Створення зон стресу 

 

Варіант 3 

День 1: Основи дистанційного моніторингу в сільському господарстві 

Теорія дистанційного зондування  

Основи гео-просторових даних 

Вимоги до проведення зйомки агро-об’єктів 

Первинна обробка повітряних даних в програмах Agisoft Metashape або Pix4D Mapper   

 

День 2: аналіз отриманих гео-просторових даних в програмах ArcGIS або QGIS  

Обмір полів 

Розрахунок площі полів 

Створення карт рельєфу 

 

Варіант 4 

День 1: Проведення навчання в форматі питання-відповідь  

Може включати повторення попередніх тем або консультація по іншим питанням, які 

цікавлять слухача.  
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Умови навчання 

Навчання проводиться в офісі Drone.UA досвідченими ГІС-аналітиками та операторами БПЛА.  

Кількість слухачів – до 3 чол.   

Навчання проводиться на обладнанні Drone.UA.  

За бажанням слухачів програмне забезпечення може бути встановлене на їх комп’ютери.  

Слухачам надається весь навчальний матеріал: методичні вказівки, презентації, тестові та 

відзняті дані.    

Слухачі отримують сертифікати про проходження навчання.  

 

 

Увага! Drone.UA не є акредитованим навчальним закладом. Перед замовлення курсу 

ознайомтесь, будь ласка, з обмеженнями, наведеними нижче.  

Співробітники Drone.UA з радістю поділяться своїми знаннями і досвідом, але не будуть 

застосовувати оцінки та інші методи мотивації слухачів. Відповідальність за засвоєння 

матеріалу лежить виключно на слухачах курсу. 

Навчальний курс розраховано на слухачів з базовим досвідом користування комп’ютером що 

включає: вміння працювати з базовими комп’ютерними програмами, вміння зберігати, 

видаляти, копіювати інформацію, вміння виконувати пошук інформації в мережі Internet.  

Навчальний курс дозволяє оволодіти основами агро-моніторингу. Навчання складним 

процесам, які включають індивідуальні розробки Drone.UA (такі як підрахунок рослин, 

прогнозування врожаю, рекомендації по технологічним процесам) оговорюються окремо.   

Отримані під час навчання знання можуть бути швидко втрачені, якщо їх в подальшому не 

закріплювати на практиці. Ми рекомендуємо проходити навчання безпосередньо перед 

початком роботи в сфері агро-моніторингу.  

Слухачам надається підтримка у вигляді двох коротких консультацій протягом двох тижнів 

після закінчення навчання (особисто в офісі Drone.UA, по телефону або в електронному 

листуванні). Після закінчення цього терміну додаткові консультації проводяться на платній 

основі.  

Сертифікат про проходження навчання носить інформаційний характер і не має юридичної 

сили з точки зору вітчизняних та іноземних державних установ.    
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