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ВСТУП 

Дисципліна «Геологічна інтерпретація матеріалів дистанційних зондувань Землі» 

ю нормативноя дисципліноя длѐ підготовки фахівців за ОКР «бакалавр геології», що 

викладаютьсѐ на 3 курсі у V-му та VІ-му семестрах в обсѐзі 216 годин (51 години – лекції, 51 

годин – лабораторні занѐттѐ, 114 годин – самостійна робота). Закінчуютьсѐ іспитом. 

Дана програма оріюнтована на підготовку студентів, що навчаятьсѐ за 

спеціалізаціюя «геоінформатика». 

Мета навчальної дисципліни «Геологічна інтерпретаціѐ матеріалів дистанційних 

зондувань Землі» полѐгаю у ознайомленні студентів із загальними принципами 

постановки та вирішеннѐ різноманітних геологічних задач за даними дистанційних 

зондувань Землі (ДЗЗ). 

Завдання – вивченнѐ фізичних основ ДЗЗ, областей застосуваннѐ, будови та 

принципу дії апаратної частини, методики проведеннѐ спостережень, методики обробки 

та інтерпретації результатів дистанційних зондувань длѐ вирішеннѐ широкого кола 

геологічних, гідрогеологічних, екологічних та ін. задач. 

Предмет навчальної дисципліни «Геологічна інтерпретаціѐ матеріалів дистанційних 

зондувань Землі» вклячаю: основні понѐттѐ про фізичні процеси та ѐвища, на котрих 

базуятьсѐ дистанційні зондуваннѐ; ознайомленнѐ з апаратурними засобами та 

методиками проведеннѐ віддалених спостережень; загальні принципи проведеннѐ 

попередньої обробки даних ДЗЗ, що передбачаять введеннѐ певних корекцій, 

візуалізація результатів у спеціалізованому програмному забезпеченні; понѐттѐ про 

основні принципи дешифруваннѐ аеро- та космознімків; основи ѐкісної та кількісної 

інтерпретації результатів дешифруваннѐ, відтвореннѐ відповідної моделі геологічного 

середовища; методики автоматичної класифікації даних ДЗЗ, аналіз отриманих 

результатів; досѐгненнѐ та невирішені проблеми в області дистанційних зондувань у 

геологічних застосуваннѐх. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

 історія розвитку дистанційних зондувань; 

 фізичні основи дистанційних зондувань віддаленими системами спостережень; 

 принципи отриманнѐ, реюстрації, збереженнѐ, обробки та передачі первинної 

інформації; 

 теоретичні засади формуваннѐ та корегуваннѐ аеро- та космознімків; 

 принципи і методики геологічної інтерпретації матеріалів ДЗЗ; 

 методи й алгоритми автоматичної класифікації цифрових зображень; 

 сучасне програмне забезпеченнѐ, його можливості при вирішенні наукових і 

прикладних задач. 

Студент повинен вміти: 



 отримувати дані дистанційних зондувань із відкритих джерел через мережу 

internet; 

 проводити коригуваннѐ первинних даних (геометрична, радіометрична, 

атмосферна корекції тощо, створявати ортофотоплани); 

 працявати із стереоскопічним обладнаннѐм, створявати цифрову модель рельюфу; 

 дешифрувати аеро- та космознімки, з’ѐсовувати за ними особливості геологічної 

будови, будувати структурні, тектонічні, геологічні схеми тощо; 

 будувати різнопланові тематичні карти; 

 працявати із сучасним професійним програмним забезпеченнѐм. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 

дисципліна «Геологічна інтерпретаціѐ матеріалів дистанційних зондувань Землі» ю 

складовоя циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівнѐ «бакалавр» за напрѐмком «Геологіѐ» спеціалізації «геоінформатика». Длѐ 

оволодіннѐ даноя дисципліноя студент повинен засвоїти базові нормативні курси 

геологічного циклу, зокрема дисципліни «Загальна геологіѐ», «Структурна геологіѐ», 

«Геоморфологіѐ», «Гідрогеологіѐ», «Основи геофізики», а також базові нормативні курси 

циклу фізико-математичної та природничо-наукової підготовки «Фізика», «Лінійна алгебра 

та аналітична геометріѐ», «Інформатика», «Теоріѐ ймовірності та математична 

статистика».  

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна 

«Геологічна інтерпретаціѐ матеріалів дистанційних зондувань Землі» оціняютьсѐ за 

модульно-рейтинговоя системоя. Вона складаютьсѐ з 3 (трьох) змістових модулів. В 

межах змістових модулів передбачені наступні форми поточного контроля: опитування, 

захист виконаних лабораторних робіт, модульна контрольна робота. 

Опитування передбачаю оціняваннѐ викладачем відповідей студентів на 

запитаннѐ, а також результатів виконаннѐ студентами домашніх завдань. 

Захист лабораторних робіт полѐгаю у демонстрації студентом результатів 

виконаннѐ лабораторної роботи із відповідними поѐсненнѐми щодо теоретичних основ, 

використаних методів і методики виконаннѐ завданнѐ. 

Модульна контрольна робота проводитьсѐ у формі комп’ятерного тестуваннѐ. 

Типи завдань1, що використовуятьсѐ в тестах: одиночний вибір; множинний вибір; 

встановленнѐ порѐдку; співставленнѐ; погодженнѐ / спростуваннѐ; введеннѐ числа з 

клавіатури; вибір частини зображеннѐ; перестановка літер і чисел. 

Максимальна кількість балів, що може бути набрана в кожному із змістових 

модулів, наведена в таблиці 1: 

                                                      
1
 Длѐ проведеннѐ тестуваннѐ використовуютьсѐ програма MyTestX, що розповсяджуютьсѐ автором-

розробником безкоштовно. Сайт програми: http://mytest.klyaksa.net/ 
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Змістовий модуль 1 2 10 8 20 

Змістовий модуль 2 2 10 8 20 

Змістовий модуль 3 2 10 8 20 

 60 

Якщо за час, відведений на опанування дисципліни, студент не захистив усі 

лабораторні роботи, або не виконав усі модульні контрольні роботи, то він не 

допускається до іспиту. 

Іспит проводитьсѐ післѐ другого семестру згідно навчального плану. Максимальна 

кількість балів, що може набрати студент на іспиті – 40.  

Результати навчальної діѐльності студентів за весь курс (вклячаячи іспит) 

оціняятьсѐ за 100-бальноя шкалоя, тобто за результатами семестру студент отримую 

підсумкову оцінку за 100-бальноя системоя. Підсумкова оцінка розраховуютьсѐ ѐк сума 

кількості балів, отриманих студентом за три змістові модулі та іспит. Розрахунок 

виконуютьсѐ за наступноя формулоя: 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 + ІСП 

де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – кількість балів, отримана студентом за певний змістовий 

модуль; ІСП – кількість балів, отримана студентом за іспит. 

Співвідношення між набраноя кількістя балів та оцінкоя за національноя шкалоя 

наведено у таблиці 2. 

Шкала відповідності    Таблицѐ 2 

За 100-бальноя шкалоя 
Оцінка за національноя 

шкалоя 

90-100 відмінно 5 відмінно 

85-89 добре (дуже добре) 
4 добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 
3 задовільно 

60-64 задовільно (достатньо) 

35-59 
незадовільно з можливістя повторного 

складаннѐ 
2 незадовільно 

1-34 
незадовільно з обов’ѐзковим повторним 

вивченнѐм дисципліни 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Лекції 
Лабораторні 

роботи 
Самостійна 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Фізичні основи дистанційних зондувань Землі» 

1 Вступ 2  2 

2 
Електромагнітне випроміняваннѐ у вільному 

просторі 
2  4 

3 
Взаюмодіѐ електромагнітного випроміняваннѐ з 

речовиноя 
3 2 4 

4 
Спектральна відбиваяча здатність природних 

утворень 
2 5 4 

5 
Взаюмодіѐ електромагнітного випроміняваннѐ з 

атмосфероя Землі 
2 2 4 

6 Платформи длѐ віддалених систем спостережень 2  3 

7 Фотографічні  та електрооптичні системи 2 4 4 

8 Пасивні й активні мікрохвильові системи 2 4 4 

9 Системи супутникової навігації   8 

Модульна контрольна робота2 №1   1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Геометричні основи дистанційних зондувань» 

10 Форми представленнѐ результатів ДЗЗ 2 3 8 

11 Космічні знімки і системи координат на місцевості 2  5 

12 Попереднѐ обробка цифрових знімків 3 4 6 

13 
Основні геометричні властивості аеро- та 

космознімків 
5 4 8 

14 Стереофотограмметріѐ 5 6 10 

Модульна контрольна робота №2   1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«Дешифрування даних ДЗЗ» 

15 Загальні принципи дешифруваннѐ даних ДЗЗ 2  4 

16 
Дешифруваннѐ гірських порід із субгоризонтальним  

та нахиленим залѐганнѐм 
2 2 4 

17 
Дешифруваннѐ складчастих структур і розривних 

порушень 
2 5 4 

18 Дешифруваннѐ вивержених і метаморфічних порід 2 2 4 

19 Дешифруваннѐ четвертинних відкладів 2 2 4 

20 Тематичне картуваннѐ за даними ДЗЗ 3 2 7 

21 Автоматична класифікаціѐ даних ДЗЗ 4 4 10 

Модульна контрольна робота №3   1 

Всього 51 51 114 

 
Загальний обсѐг – 216 год., в тому числі: Лекції – 51 год.; Лабораторні – 51 год.; Самостійна робота – 114 год. 

                                                      
2
 Модульні контрольні роботи проводѐтьсѐ у позааудиторний час 



Геологічна інтерпретація матеріалів дистанційних 
зондувань Землі 

 
І семестр – 17 год. лекцій, 17 год. лабораторних (на одного студента) – 1 лек. і лаб. на 2 
тижні – 8 лекцій і 8 лабораторних. 
ІІ семестр – 34 год. лекцій, 34 год. лабораторних (на одного студента) – 1 лек. і лаб. на 
тиждень – 17 лекцій і 17 лабораторних. 
 

І семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Розділ І. Вступ до предмету. 

Лекція 1 (2 год.). Вступ. 

Історіѐ розвитку методів ДЗЗ. Практичне застосуваннѐ. Оглѐд систем дистанційного 
зондуваннѐ *1, 2, gislab+. Класифікаціѐ методів і систем ДЗЗ. Тенденції в області ДЗЗ. 

Лабораторна робота 1 (2 год.). Оглѐд систем дистанційного зондуваннѐ. Область застосуваннѐ. 

 

Розділ ІІ. Фізичні основи ДЗЗ. 

Лекції 2, 3 (4 год.). Електромагнітне випромінювання у вільному просторі. 

Основні понѐттѐ (рівнѐннѐ пласких електромагнітних хвиль, швидкість розповсядженнѐ 
хвиль, амплітуда, частота, інтенсивність, імпеданс, спектр; полѐризаціѐ; спектр і 
перетвореннѐ Фур’ю; ефект Доплера; кутовий розподіл випроміняваннѐ; теплове 
випроміняваннѐ; дифракціѐ і просторове розрізненнѐ систем ДЗЗ). 

Лабораторна робота 2 (2 год.). Розв’ѐзаннѐ задач. 

Лекція 4 (3 год.). Взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною. 

Розповсядженнѐ в однорідних матеріалах. Абсорбціѐ, дисперсіѐ і розсіѐннѐ 
електромагнітного випроміняваннѐ. Відбиттѐ і випроміняваннѐ реальних матеріалів. 

Лабораторна робота 3 (4 год.). Розв’ѐзаннѐ задач. Відбиваяча та випроміняяча здатність 
гірських порід та мінералів. Спектральні бібліотеки у відкритому доступі. 

Лекція 5 (2 год.). Взаємодія електромагнітного випромінювання з атмосферою Землі. 

Газовий склад і структура атмосфери. Молекулѐрне поглинаннѐ і розсіѐннѐ. Мікро- та 
макрочастинки в атмосфері. Іоносфера. 

Лабораторна робота 4 (3 год.). Розв’ѐзаннѐ задач. 

Рекомендована література 

Основна 



 Кравцова В. И. Космические методы исследованиѐ почв: Учеб. пособие длѐ 
студентов вузов / В. И. Кравцова. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 190 с., 8 с. цв. вкл. 

 У. Г. Рис. Основы дистанционного зондированиѐ. – Москва: Техносфера, 2006. – 
336 с. 

 Дистанционное зондирование: количественный подход / Ш. М. Дейвис, 
Д. А. Ландгребе, Т. Л. Филлипс и др. Под ред. Ф. Свейна и Ш. Дейвис. Пер. с англ. – 
М.: Недра, 1983. – 415 с. 

Додаткова 

 Кринов Е. Л. Спектральнаѐ отражательнаѐ способность природных образований. – 
М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1947. – 272 с. 

 Н. Н. Выгодскаѐ, И. И. Горшкова. Теориѐ и эксперимент в дистанционных 
исследованиѐх растительности. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 248 с. 

 Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Баранов Ю. Б., 
Берлѐнт А. М., Капралов Е. Г. и др. – М.: ГИС-Ассоциациѐ, 1999. – 204 с. 

 Гарбук С. В., Гершензон В. Е. Космические системы дистанционного зондированиѐ 
Земли. – М.: Издательство А и Б, 1997. – 296 с.: ил. 

 

Розділ ІІІ. Типи віддалених систем спостережень. 

Лекція 6 (2 год.). Платформи для віддалених систем спостереження *1, глава 10+. 

Літаки. Супутники. Опис орбіт супутників. Час існуваннѐ супутника на орбіті. 

Лабораторна робота 5 (2 год.). Розв’ѐзаннѐ задач 

Лекція 7 (2 год.). Фотографічні та електрооптичні системи. 

Аерофотозйомка: методика та апаратурне забезпеченнѐ. Стереофотографіѐ. 
Електрооптичні системи формуваннѐ зображеннѐ. Просторове і спектральне розрізненнѐ. 
Врахуваннѐ впливу атмосфери. Області застосуваннѐ. 

Лабораторна робота 6 (2 год.). Розв’ѐзаннѐ задач 

Лекція 8 (2 год.). Пасивні й активні мікрохвильові системи. 

Сканувальні радіометри. Системи виміру дальності. Альтиметріѐ. Рефлектометри та 
інтерферометри. Принцип роботи та область застосуваннѐ. 

Лабораторна робота 7 (2 год.). Розв’ѐзаннѐ задач 

Рекомендована література 

Основна 

 Кравцова В. И. Космические методы исследованиѐ почв: Учеб. пособие длѐ 
студентов вузов / В. И. Кравцова. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 190 с., 8 с. цв. вкл. 

 У. Г. Рис. Основы дистанционного зондированиѐ. – Москва: Техносфера, 2006. – 
336 с. 

 Дистанционное зондирование: количественный подход / Ш. М. Дейвис, 
Д. А. Ландгребе, Т. Л. Филлипс и др. Под ред. Ф. Свейна и Ш. Дейвис. Пер. с англ. – 
М.: Недра, 1983. – 415 с. 

Додаткова 



 Кашкин В. Б., Сухинин А. И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. 
Цифроваѐ обработка изображений: Учебное пособие. – М.: Логос, 2001. – 264 с.: 
ил. 

 Медведев Е. М., Данилин И. М., Мельников С. Р. Лазернаѐ локациѐ земли и леса: 
Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Геолидар, Геокосмос; 
Красноѐрск: Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 2007. – 230 с. 

 Соловьёв Ю. А. Системы спутниковой навигации. – М.: Эко-Трендз, 2000. – 268 с. 

 Глобальнаѐ спутниковаѐ радионавигационнаѐ система ГЛОНАСС / Под ред. 
В. Н. Харисова, А. И. Перова, В. А. Болдина. – М.: ИПРЖР, 1998. – 400 с. : ил. 

 Сетевые спутниковые радионавигационные системы / В. С. Шебшаевич, 
П. П. Дмитриев, Н. В. Иванцевич и др.; Под ред. В. С. Шебшаевича. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Радио и свѐзь, 1993. – 408 с.: ил. 

 Ю. А. Громаков, А. В. Северин, В. А. Шевцов. Технологии определениѐ 
местоположениѐ в GSM и UMTS: Учеб. пособие. – М.: Эко-Трендз, 2005. – 144 с.: ил. 

 Яценков В. С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС. – 
М.: Горѐчаѐ линиѐ – Телеком, 2005. – 272 с.: ил. 

 Серапинас Б. Б. Глобальные системы позиционированиѐ: Учеб. изд. – М.: ИКФ 
«Каталог», 2002. – 106 с. 

 Гарбук С. В., Гершензон В. Е. Космические системы дистанционного зондированиѐ 
Земли. – М.: Издательство А и Б, 1997. – 296 с.: ил. 

 

ІІ семестр3 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Розділ ІV. Обробка та дешифрування даних ДЗЗ. 

Лекція 9 (2 год.). Форми представлення результатів дистанційних зондувань. 

Аеро- та космофотознімки. Багатозональні (мультиспектральні) цифрові космічні знімки. 
Панхроматичні та синтезовані зображеннѐ. Радарні знімки. Системи координат. 

Лекція 10 (2 год.). Основні геометричні властивості аеро- та космознімків. 

Центральна проекціѐ аерознімка. Прив’ѐзка аерознімка до карти. Визначеннѐ масштабу 
аерознімка. Вплив рельюфу. *Петрусевич, Казик+ 

Лекція 11 (2 год.). Попередня обробка цифрових знімків. 

Геометрична корекціѐ, просторове оріюнтуваннѐ, ортотрансформаціѐ, радіометрична 
корекціѐ, атмосферна корекціѐ. 

Лекція 12 (2 год.). Стереофотограмметрія. 

Способи отриманнѐ стереоскопічної моделі. Апаратура і методика. Цифрова модель 
рельюфу. 

Рекомендована література 

                                                      
3
 Лабораторні роботи, що проводяться у другому семестрі, являють собою частини цілісного проекту, 

структура якого подана нижче 



Основна 

 Кравцова В. И. Космические методы исследованиѐ почв: Учеб. пособие длѐ 
студентов вузов / В. И. Кравцова. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 190 с., 8 с. цв. вкл. 

 В. Миллер, К. Миллер. Аэрофотогеологиѐ. Пер. с англ.; Под. ред. 
Г. Ф. Лунгерсгаузена. – М.: Мир, 1964. – 292 с. 

 Петрусевич М. Н., Казик Л. И. Практическое руководство по аэрофотогеологии. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 190 с.: ил. 

 Петрусевич М. Н. Аэрометоды при геологических исследованиѐх. Под ред. 
А. А. Богданова. – М.: Госгеолтехиздат, 1962. – 407 с.: ил. 

 Кашкин В. Б., Сухинин А. И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. 
Цифроваѐ обработка изображений: Учебное пособие. – М.: Логос, 2001. – 264 с.: 
ил. 

 Назаров А. С. Фотограмметриѐ: учеб. пособие длѐ студентов вузов / А. С. Назаров. – 
Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 368 с.: ил. 

Додаткова 

 Агапов С. В. Фотограмметриѐ сканерных снимков. – М.: «Картгеоцентр» – 
«Геодезиздат», 1996. – 176 с.: ил. 

 Урмаев М. С. Космическаѐ фотограмметриѐ: Учебник длѐ вузов. – М.: Недра, 1989. 
– 279 с.: ил. 

 Инструкциѐ по фотограмметрическим работам при создании цифровых 
топографических карт и планов. – М.: ЦНИИГАиК, 2002. 

 Гарбук С. В., Гершензон В. Е. Космические системы дистанционного зондированиѐ 
Земли. – М.: Издательство А и Б, 1997. – 296 с.: ил. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Розділ V. Дешифрування даних ДЗЗ. 

Лекція 13 (2 год.). Загальні принципи геологічного дешифрування даних ДЗЗ. 

Дешифрувальні ознаки. Виділеннѐ фотомаркуячих горизонтів. Дешифруваннѐ основних 
типів осадових порід. 

Лекція 14 (2 год.). Дешифрування гірських порід із субгоризонтальним заляганням. 

Виѐвленнѐ порід із субгоризонтальним залѐганнѐм. Виміри потужності пластів і складаннѐ 
розрізів. 

Лекція 15 (2 год.). Дешифрування гірських порід із нахиленим заляганням. 

Виѐвленнѐ порід із нахиленим залѐганнѐм. Визначеннѐ елементів залѐганнѐ пластів. 

Лекція 16 (2 год.). Дешифрування складчастих структур. 

Дешифруваннѐ антиклінальних і синклінальних складок. 

Лекція 17 (2 год.). Дешифрування розривних порушень. 

Лініаменти. Дешифруваннѐ крупних розривних порушень. 

Лекція 18 (2 год.). Дешифрування вивержених і метаморфічних порід. 



Дешифруваннѐ ефузивних порід. Дешифруваннѐ інтрузивних порід. Дешифруваннѐ 
метаморфічних порід. 

Лекція 19 (2 год.). Дешифрування четвертинних відкладів. 

Елявіальні утвореннѐ. Гравітаційні утвореннѐ. Делявіальні і пролявіальні відклади. 
Алявіальні відклади. Льодовикові відклади. Еолові відклади. 

Лекція 20 (2 год.). Тематичне картування за даними ДЗЗ. 

Індекси. Аномальне теплове поле.  

Лекція 21 (2 год.). Автоматична класифікація даних ДЗЗ. 

Сутність процедури класифікації. Растровий та об’юктний підходи. Типи класифікаторів. 
Інтерпретаціѐ результатів.  

Рекомендована література 

Основна 

 В. Миллер, К. Миллер. Аэрофотогеологиѐ. Пер. с англ.; Под. ред. 
Г. Ф. Лунгерсгаузена. – М.: Мир, 1964. – 292 с. 

 Петрусевич М. Н., Казик Л. И. Практическое руководство по аэрофотогеологии. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 190 с.: ил. 

 Петрусевич М. Н. Аэрометоды при геологических исследованиѐх. Под ред. 
А. А. Богданова. – М.: Госгеолтехиздат, 1962. – 407 с.: ил. 

 Картографирование по космическим снимкам и охрана окружаящей среды / 
Е. А. Востокова, Л. А. Шевченко, В. А. Сущенѐ и др. – М.: Недра, 1982. – 251 с.: ил. 

 Дистанционное зондирование: количественный подход / Ш. М. Дейвис, 
Д. А. Ландгребе, Т. Л. Филлипс и др. Под ред. Ф. Свейна и Ш. Дейвис. Пер. с англ. – 
М.: Недра, 1983. – 415 с. 

 Кашкин В. Б., Сухинин А. И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. 
Цифроваѐ обработка изображений: Учебное пособие. – М.: Логос, 2001. – 264 с.: 
ил. 

Додаткова 

 Л. А. Богомолов. Топографическое дешифрирование природного ландшафта на 
аэроснимках. – М.: Госгеолтехиздат, 1963. – 197 с. 

 Н. Н. Выгодскаѐ, И. И. Горшкова. Теориѐ и эксперимент в дистанционных 
исследованиѐх растительности. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 248 с. 

 Николаев В. А. Космическое ландшафтоведение: Учебное пособие. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1993. – 81 с.: ил. 

 Савиных В. П., Цветков В. Я. Геоинформационный анализ данных дистанционного 
зондированиѐ. – М.: Картгеоцентр – Геодезиздат, 2001. – 228 с.: ил. 

 Стурман В. И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В. И. Стурман. 
– М.: Аспект Пресс, 2003. – 251 с. 

 В. И. Пожиленко. Геологическое картирование с основами структурной геологии: 
Учебное пособие. – Мурманск, 2008. 



Лабораторні роботи, що маять виконуватисѐ протѐгом ІІ семестру, представлені у виглѐді 
юдиного проекту, що наведений нижче 
 

Проект 

Геологічна інтерпретація даних дистанційних зондувань Землі 

 
1. Вибір території дослідженнѐ (AOI – area of interest)  
2. Збір матеріалу 

2.1. Відсканована топографічна основа (з відомостѐми про систему координат і 
масштаб) 

2.2. Цифрові моделі рельюфу (Aster GDEM, SRTM) 
2.3. Тематичні карти (космогеологіѐ, інші карти) 
2.4. Дані дистанційних зондувань (TM/ETM+, Aster, інші) 
2.5. Фондова література 

3. Попереднѐ обробка метеріалу 
3.1. Привѐ’зка растрових зображень (сканів карт, космічних знімків)  

3.1.1. Вибір юдиної системи координат, датуму і проекції 
3.2. Створеннѐ цифрової моделі рельюфу 

3.2.1. Автоматизована побудова ЦМР (AsterDEM) 
3.2.2. Основи фотограмметрії (побудова скелетону) 

3.3. Створеннѐ векторних шарів: рельюф, гідромережа, інфраструктура (дороги, 
населенні пункти) 

3.4. Синтезуваннѐ кольорових багатоканальних зображень 
4. Геологічна інтерпретаціѐ 

4.1. Виѐвленнѐ тектонічних елементів 
4.1.1. Візуальне дешифруваннѐ 
4.1.2. Лініаментний аналіз 

4.2. Визначеннѐ літологічного складу порід 
4.2.1. Обрахуваннѐ альбедо, визначеннѐ спектральних профілів длѐ еталонних 

ділѐнок 
4.2.2. Автоматизована класифікаціѐ 

4.3. Обрахуваннѐ індексів (NDVI, NDWI, ...) 
4.3.1. Встановленнѐ корелѐцій між видовим складом рослинного покриву і 

геолого-геоморфологічними елементами 
4.3.2. Встановленнѐ корелѐцій між геоморфологічними особливостѐми 

території досліджень та її геологічноя будовоя 
4.3.3. Встановленнѐ корелѐцій між рівнем зволоженості та тектонічноя 

будовоя і геоморфологіюя 
5. Звіт (у виглѐді набору вхідних даних і отриманих тематичних карт в рамках юдиного 

проекту в середовищі ARCGIS) 
 
 
На виконаннѐ проекту передбачено, згідно навчального плану, 34 аудиторні години. 


