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Мета дисципліни – вивчення студентами просторово-часових властивостей і відношень 

геооб’єктів, проявлених у прямих або опосередкованих варіаціях власного або відбитого 

випромінювання, які використовуються на стадії геологорозвідувальних робіт для оцінки покладів 

природних ресурсів і стану розроблюваного шару. 

 
 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Вміння аналізувати просторові моделі, володіти інформаційними технологіями та 

спеціалізованим програмним забезпеченням, орієнтуватися в картографічних матеріалах з 

різною тематикою а саме: масштабування; визначення координат на місцевості; прив’язка 

карт, створення топографічних проекцій та елементарні просторові моделі; виявляти та 

розрізняти форми рельєфу за характерними ознаками поверхні; будувати блок-діаграми та 

розрізи Земної поверхні. 

2. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з матеріалами дистанційного зондування, які є ефективними та 

перспективними у дослідженнях геолого-геофізичних, гідрологічних, ґрунтових і 

ландшафтних об’єктів. Направлена для розв’язання нагальних задач метеорології; 

гідрогеології; надрокористувань; стану технічних об’єктів; територій з активною 

нафтогазодобувною інфраструктурою; цифрових карт; територіального планування; 

геологорозвідки; попередження розвитку надзвичайних ситуацій тощо. Дозволяє оперативно 

оцінювати динаміку змін, що відбуваються на певній території й оперативно оцінювати ці 

зміни, проводити актуалізацію даних баз даних ГІС тощо. Вивчення земної поверхні і надр, 

прогнозування запасів природних ресурсів, дослідження стану і змін навколишнього 

природного середовища під впливом техногенезу, організація оперативного моніторингу 

тощо. 

Завдання: 

- ознайомити студентів з фізичними основами електромагнітного випромінювання та засобами 

його реєстрації; 

- вміти переносити усі дані зйомок на комп’ютери, розробляти програмні комплекси з цифровою 

обробкою зображень.  

‒ навчити обробляти, зберігати, інтерпретувати і використовувати отримувані дані за 

призначенням;  

- опанувати навички топографічного та тематичного дешифрування знімків; 

- освоїти математичні методи та алгоритми цифрової обробки космічних знімків для різних 

сфер і галузей; 

- дати перспективний аналіз подальшого використання  і розвитку дистанційного зондування 

Землі в геології.. 

- 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 Джерела електромагнітного 

випромінювання 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.2 Взаємодію електромагнітного 

випромінювання Сонця з підстильною 

поверхнею. 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Спектрально-відбиваючу здатність 

природних утворень. 

 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 



1.4 Класифікацію систем ДЗЗ 

 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Характеристику космічних знімків і 

систем координат на місцевості. 

 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Особливості космічних знімків та їх 

характеристики 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Загальні принципи дешифрування 

даних ДЗЗ. 
Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.8 

 

Тематичне картування за даними ДЗЗ. 
Автоматичну класифікацію даних ДЗЗ. 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.1 Розрізняти топографічне 

дешифрування від тематичного 
 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

 

2.2 

Дешифрувати геоструктурні та 

морфоструктурні об’єкти 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Обробляти цифрові знімки з 

використанням ГІС. 
лекція, практичне 
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 практичні заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання. 
1) Контрольна робота «Характеристика власного випромінювання Землі»– 15 балів (рубіжна 

оцінка 8 балів) 

2) Контрольна робота «Растрова форма збереження цифрового зображення» – 15 балів (рубіжна 

оцінка 8 балів.) 

3) Оцінка за роботу  самостійних робіт (презентацій, рефератів за темами лекційного 
матеріалу) та практичних заняттях – 30 балів (рубіжна оцінка 16 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 геологічної інтерпретації матеріалів дистанційного зондування Землі.   

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
 
Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру та підсумкового оцінювання,  як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру та балів отриманих в результаті підсумкового 
оцінювання у формі іспиту. 

 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: виконання 7 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 6 самостійних робіт 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  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 

Самостійна 
робота 

 

Розділ 1. Електромагнітне випромінювання в дистанційному зондуванні Землі 

1 

Вступ. 

Тема 1. Джерела електромагнітного  

випромінювання.  

6 4 20 

2 
Тема 2.  Методи та способи одержання інформації в 

системах ДДЗ 
4 4 20 

3 Тема 3. Цифрові аерознімальні системи 2 4 20 

 Контрольна робота 1  2  

Розділ 2. Основні операції та рівні наземної обробки даних космічної зйомки 

4 Тема 4. Тематична обробка знімків. 4 4 20 

5 Тема 5. Аналіз структури супутникових даних.  2 4 20 

6 Тема 5. Дешифрування космічних знімків 6 2 16 

 Контрольна робота 2  2  

 ВСЬОГО 30 26 116 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг: 180 год. в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Практичні заняття - 26 год. 

Консультації - 6 год. 

Самостійна робота -116 год. 

 
Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Загальні відомості про дистанційні дослідження. (2 год). 
2. Джерела електромагнітного випромінювання. (2 год). 
3. Дешифрування елементів та форм рельєфу за космознімком. (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 из космоса. Цифровая обработка 

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

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

Системс, 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.: ЦНИИГА и К, 2002. 

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

Издательство А и Б, 1997. –296 с. 

 

 

 

 

 


