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Мета дисципліни – надання студентам базових знань з теорії аерокосмічної зйомки, 

отримання та передача інформації дистанційного зондування, обробка та корекція матеріалів 

зйомки, проведення дешифрування та розпізнавання цифрових та аналогових знімків 

місцевості з використання класичних методів ДЗЗ та геоінформаційних систем.  

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів“Геоінформатика”, «Математичний аналіз», «Топографія». 

2. Вміння аналізувати просторові моделі, володіти інформаційними технологіями та 

спеціалізованого програмного забезпеченням, орієнтоване для картографічних 

матеріалів з різною тематикою а саме: масштабування; визначення координат на місцевості; 

прив’язка карт в програмах; створення топографічних проекцій та елементарних просторових 

моделей; проведення математичного аналізу даних. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з методами та технічними засобами дистанційного 

збирання  та обробка інформації про об’єкти природи без безпосереднього контакту 

з ними. Направлена на вирішення  проблем, пов’язаних з пізнанням навколишнього 

середовища, пошуку сировини та енергетичних ресурсів, удосконалення технології 

інформаційного забезпечення. Висока інформативність космо- знімків та 

застосування високоякісного програмного забезпечення дозволяє по новому 

вирішувати проблеми людства. Використання дистанційних методів у науках 

дозволяє постійно та безперервно отримувати інформацію про просторові та  

динамічні особливості природних явищ. 

 

Завдання: 

- ознайомити студентів з фізичними основами електромагнітного випромінювання та 

засобами його реєстрації; 

- вміти аналізувати різні види аерокосмічних зйомок та особливостями носіїв 

знімального обладнання; 

- ознайомити з основами фотограмметричної обробки та корегування даних космічної 

зйомки; 

- опанувати навичками топографічного та тематичного дешифрування знімків; 

- засвоєння студентами базових знань при вивченні досліджень та картографувань 

різноманітних явищ та об’єктів  земної поверхні; 

- дати перспективний аналіз подальшого використання  і розвитку дистанційного зондування 

Землі в цілому. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Електромагнітне випромінювання у 

вільному середовиці. 
лекція, лабораторне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.2 Взаємодію електромагнітного 

випромінювання з об’єктами. 
лекція, самостійна 
робота 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Спектрально-відбиваючу здатність 

природних утворень. 

 

лекція, лабораторне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 



1.4 Взаємодію електромагнітного 

випромінювання з атмосферою Землі. 

 

лекція, самостійна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Характеристику космічних знімків і 

систем координат на місцевості. 

 

лекція, лабораторне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Форми представлення результатів 

ДЗЗ. 
лекція, лабораторне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Загальні принципи дешифрування 

даних ДЗЗ. 
Лекція, лабораторне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.8 

 

Тематичне картування за даними ДЗЗ. 
Автоматичну класифікацію даних ДЗЗ. 

лекція, лабораторне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.1 Розрізняти топографічне 

дешифрування від тематичного 
 

лекція, самостійна 
робота 

Письмова 

робота 
до 10% 

 

2.2 

Дешифрувати географічні та 

антропогенні об’єкти 
лекція, лабораторне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Обробляти цифрові знімки з 

використанням стереофотограмметрії. 
лекція, лабораторне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Впровадження інформаційного ресурсу 

дистанційного зондування Землі в 

навігаційні системи 

самостійна робота Письмова 

робота 
до 5% 

4.

1 

Орієнтування  на місцевості 

використовуючи картографічні 

матеріали та координатні системи. 

 

самостійна робота Письмова 

робота 
до 5% 

Структура курсу: лекційні і лабораторні  заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання. 
1) Контрольна робота «Фізичні основи дистанційних зондувань Землі»– 10 балів (рубіжна 

оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота «Геометричні основи дистанційних зондувань»– 10 балів (рубіжна оцінка 6 

балів.) 

3) Контрольна робота «Дешифрування даних ДЗЗ» 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

4) Оцінка за роботу  лекційних та лабораторних занять – 30 балів (рубіжна оцінка 24 
 балів). 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 балів. Під час іспиту студент виконує реалізацію проекту з використанням знань та 
вмінь з основ дистанційного зондування Землі.   

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Іспит виставляється за результатами роботи студента впродовж двох семестрів, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж двох семестрів. 

 Семестрова кількість балів ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/або 

іспит 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 



Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає в І семестрі: виконання 4 лабораторних робіт (де студенти мають 
продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 
використовуючи окреслені викладачем методи та засоби), виконання 6 самостійних 
робіт.  І семестр оцінюється проведенням 1 письмової модульної контрольної роботи. 

 ІІ семестр передбачає: 7 лабораторних робіт, виконання 6 самостійних роботи (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі без обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми) та проведення 2 
письмово модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 
іспиту. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

 

Самостійна 
робота 

І семестр 

Розділ1. Фізичні основи дистанційного зондування Землі 

1 
Вступ. 

Тема 1.Методи дистанційного зондування Землі. 
8 4 18 

2 Тема 2.  Види зйомки та їх особливості. 6 2 18 

 

Контрольна робота 1 
 2 

 

ІІ семестр 

Розділ 2. Принципи отримання та обробка знімків 

3 Тема 3. Види та класифікації знімків.  6 6 20 

4 Тема 4. Обробка знімків. 4 2 20 

 

Контрольна робота 2 
 2 

 

Розділ 3. Дешифрування даних ДЗЗ та їх класифікація 

5 
Тема 5. Дешифрування географічних об’єктів за 

топографічними ознаками. 
4 4 20 

6 Тема 6.  Типи дешифрування ДЗЗ 4 2 20 

 

Контрольна робота 3 
 2 

 

 ВСЬОГО 32 26 116 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

 



Загальний обсяг: 180 год.в тому числі: 

Лекцій – 32 год. 

Лабораторні заняття - 26 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота -116 год. 

 

Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Штучні супутники Землі, їх орбіти та характеристики. (2 год). 
2. Генералізація об’єктів на космознімку і їх дешифрування. (2 год). 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 
Основні: 
1. Білоус В.В., Бондар С.П., Курач Т.М., Молочко А.М., Патиченко Г.О., Підлісецька І.О. 

Дистанційне зондування з основами  фотограмметрії: навчальний посібник. – Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2011.-  367 с. 

2. Кравцова В.И. Космические методы исследования почв: Учеб. пособие для студентов вузов / 

В.И.Кравцова. –М.: Аспект Пресс, 2005. –190с., 8 с. цв. вкл. 

3. В.Миллер, К.Миллер. Аэрофотогеология. Пер. с англ.; Под. ред. Г.Ф.Лунгерсгаузена.–М.: Мир, 

1964. –292с. 

4. Петрусевич М.Н., Казик Л.И. Практическое руководство по аэрофотогеологии. –М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1967.–190с.: ил. 

5. Петрусевич М.Н. Аэрометоды при геологических исследованиях. од ед. А.А.Богданова. –М.: 

Госгеолтехиздат, 1962. –407с. 

6. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли изкосмоса. Цифровая обработка 

изображений: Учебное пособие.–.: ногос, 2001. –264с. 

7. Назаров А.С. Фотограмметрия: учеб. пособие для студентов вузов / .С.Назаров. –Мн.: 

ТетраСистемс, 2006. –368с. 
 

 

Додаткові: 

1. Агапов С.В. Фотограмметрия сканерных снимков. –М.: Картгеоцентр» –«Геодезиздат», 1996. –

176с. 

2. Урмаев М.С. Космическая фотограмметрия: Учебник для вузов. –М.: недра, 1989. –279с. 

3. Инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт 

и планов. –М.: ЦНИИГАиК, 2002. 

4. Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли. –М.: 

Издательство А и Б, 1997. –296 с. 

 

 


