
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Геологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондуванні Землі (лек. 4 год. прак. 2 год) 

Викладач-лектор: доц. Зацерковний В.І., доц. Трофименко  П.І., асист. Тустановська Л.В. (електронна 

пошта - Ltustanovska@knu.ua) 

 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, критерії 

оцінювання 

 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у січні-лютому 

за допомогою електронних засобів (web-ресурсу Google Class, електронною поштою), у березні – 

шляхом проведення контрольної роботи. 

 

 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. Під час роботи 

студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. В визначений лектором час, згідно 

графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем за кожною з тем в режимі on-

line за допомогою Skype (web-ресурсу Google Class або за допомогою пошти). Після кожної теми 

студент має виконати завдання отримане від викладача згідно графіку, яке буде доступне на web-

ресурсі Google Class. Завдання буде представляти собою невелике практичне та одне теоретичне 

питання в рамках теми для вивчення. Для підтвердження виконання завдання студенти мають 

додатково надіслати відповіді лектору Зацерковному В.І. або Тустановській Л.В. на електронну пошту 

Ltustanovska@knu.ua не пізніше визначеного графіком терміну. Викладач оцінює виконані завдання 

в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно 

представити робочий програмний код та відповісти на теоретичне питання. Якщо студент отримає 

оцінку «не зараховано», у нього є час до 28 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу 

повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не зараховані, студент 

втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання відповідних модульний балів, 

без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче питання. 

Робота оцінюється максимум в 15 балів. 

Вона включає в себе 1 практичне завдання (5 бали) та два теоретичних завдань (10 балів). 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 

 повнота розкриття питання     3 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  2 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 2018 р. Її 

тривалість – 1 академічна година.  

 

Теми для самостійного навчання: 

1. Загальні відомості про дистанційні дослідження. (2 год). 

2. Джерела електромагнітного випромінювання. (2 год). 

3. Дешифрування елементів та форм рельєфу за космознімком. (2 год.) 

Індивідуальний графік роботи на період 05.02.2018 – 28.02.2018 

№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1 Загальні відомості про дистанційні дослідження 

1.  05.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 

2.  05.02.2018 – 07.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 

3.  08.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 1 

4.  08.02.2018, 14:00 - 

10.02.2018, 12:00 

Виконання студентом лекційних завдань за темою 1 

5.  10.02.2018, 12:00 - 

11.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором лекційних завдань студентів за темою 1. 

Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 2.  Джерела електромагнітного випромінювання. 

6.  12.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 

7.  12.02.2018 – 23.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 

8.  14.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 2 
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9.  16.02.2018, 12:00-13:35 Виконання студентом лекційного завдання за темою 2 

10.  20.02.2018, 12:00-

20.02.2018, 14:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 

Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 3.  Дешифрування елементів та форм рельєфу за космознімком. 

11.  21.02.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 3 

12.  21.02.2018, 12:00 Опрацювання студентом матеріалів за темою 3 

13.  22.02.2018, 12:00  Консультація лектором студентів за темою 3 

14.  2102.2018 – 25.02.2018 Виконання студентом лекційного завдання за темою 3 

15.  25.02.2018, 12:00 – 

25.02.2018, 14:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 

Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

16.  25.02.2018 – 27.02.2018 Доопрацювання вразі неправильного виконання лабораторного 
завдання за темами 1- 3. 

 

Тема 1. Загальні відомості про дистанційні дослідження. (2 год) 

Для забезпечення можливості дослідження будь-якого об’єкту, необхідно мати інформацію про 

нього. В загальному випадку існує два методи отримання вихідної інформації про об’єкти: контактний 

та дистанційний. 

Прикладами контактних методів вимірювання можуть слугувати дрейфуючі буї в морі, що 

здійснюють виміри температури морської поверхні, вивчають характер циркуляції вод у верхньому 

шарі моря, безпосередній вимір температури тіла за допомогою термометра, вимір тиску, вологості 

тощо. 

До дистанційних методів одержання інформації відносяться всі методи одержання інформації 

про об’єкт (процес, явище) за допомогою датчиків (сенсорів), які не перебувають у безпосередньому 

фізичному контакті з ним 

Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. Дати характеристику використання електромагнітних хвиль в ДЗЗ? 

2. Пояснити в чому полягає фізична сутність аерокосмічних методів дослідження Землі? 

3. Обґрунтувати необхідність застосування ДЗЗ. 

4. Навести класифікацію дистанційних методів зондування Землі. 

5. Навести класифікацію видів аерокосмічної зйомки. 

6. Охарактеризувати платформи систем ДЗЗ. 

7. Назвати складові компоненти системи ДЗЗ. 

8. Назвати вимоги до космічної зйомки 

 

Тема 2. Джерела електромагнітного випромінювання. (2 год). 

Електромагнічні хвилі виникають у процесі змін електричного і магнітного полів. Кожна зміна 

електричного поля в будь-якій точці простору спричиняє в суміжних точках появу змінного магнітного 

поля, зміна якого породжує змінне електричне поле. Оскільки електромагнітне випромінювання (ЕМВ) 

є не що інше, як хвилі, то йому притаманні усі властивості коливальних процесів, тобто коливання 

електричного і магнітного полів у просторі спричиняє поширення електромагнітних хвиль. 

Серед множини коливальних процесів особливе місце посідають періодичні гармонічні 

коливання, тобто коливання з рівномірним рухом. 

Завдання для засвоєння за темою 2: 

1. Дати характеристику джерел ЕМВ, що використовуються в ДЗЗ. 

2. Дати характеристики ЕМВ? 

3. Охарактеризуйте взаємодію ЕМВ з речовиною? 

4. Дати характеристику діапазонів ЕМВ, що використовуються при ДЗЗ. 

5. Ознайомитись з  законом Стефана-Больцмана. 

6. Ознайомитись з  законом Кірхгофа. 

7. Ознайомитись з  законом Віна. 

8. Ознайомитись з  законом Планка. 

Джерела для засвоєння теми 1-2: 

1. Манойлов В.П. Дистанційне зондування Землі із космосу : науково-технічні основи 

формування й обробки видової інформації: моногр. / В.П. Манойлов, В.В. Омельчук, В.В. Опанюк. – 

Житомир : ЖДТУ, 2008. – 384 с. 



2. Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008-2012 роки. 

/національне космічне агентство України. К.:НКАУ, 2008.-48 с. 

3. Космічний моніторинг водних екосистем з використанням ГІС-технологій / Г.Я. 

Красовський, В.А. Петросов. – К.: Український інститут досліджень навколишнього середовища і 

ресурсів, 2002. – 230 с. 

4. Гарбук С.В. Космические системы дистанционного зондирования Земли. / С.В. Гарбук, В.Е. 

Гершензон – М.: Изд. А и Б, 1997. – 296 с. 

5. Трифонова Т.А., Мищенко КВ., Краснощекое А.Н Геоинформационные системы 

дистанционного зондирования в экологических исследованиях: Учебное пособие для вузов. - М.: 

Академический Проект, 2005. - 352 с.  

6. Корчуганова Н. И. Дистанционные методы геологического картирования: учебник / Н. И. 

Корчуганова, А. К. Корсаков. – М. : КДУ, 2009. – 288 с. 

7. Манойлов В.П. Дистанційне зондування Землі із космосу : науково-технічні основи 

формування й обробки видової інформації: моногр. / В.П. Манойлов, В.В. Омельчук, В.В.  Опанюк. – 

Житомир : ЖДТУ, 2008. – 384 с. 

8.  Білоус В.В. Дистанційне зондування з основами фотограмметрії: навчальний посібник/ В.В. 

Білоус, С.П. Боднар, тТ.М. Курач, А.М. Молочко, Г.О. Патиченко, І.О. Підлесецька. К.: Видавничо-

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

9. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. Основы и методы дистанционных 

исследований в геологии. Пер. с нем. – М.: Мир, 1988. – 343 с. 

10. Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі. Навчальний посібник /:/ Г.Р.Байрак, Б.П. Муха. 

Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 712 с.  

11. Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований. /Ю.Ф. 

Книжников, В.И. Кравцова, О.В. Тотубалина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с. 

 

Тема 3. Дешифрування елементів та форм рельєфу за космознімком. (2 год.)  

Технологічна схема процесу дешифрування. 

Існує три типи технологічних схем процесу дешифрування. 

1) Одноетапна схема-  польові умови або камеральні. 

2) Дво- та трьох етапні схеми: починається з польового дешифрування; створення еталона 

зразка дешифрування;  суцільне камеральне (якщо починається з камерального то в 

польових умовах доопрацьовується) 

3) Багатоетапні схеми - застосовують при вивченні природних ресурсів та інших об’єктів і 

явищ (попереднє камеральне, маршрутне польове, камеральне, польовий контроль, 

кінцеве камеральне дешифрування) або польове, камеральне, польовий контроль, 

додаткове польове, кінцеве камеральне дешифрування. 

Завдання для засвоєння за темою 3: 

1. Знайти на сайті Earth Eksploer космознімок відповідного формату та завантажити  у форматі tif 

2. Завантажити космо- знімок використовуючи програмний продукт ArcGlobe (ArcMap)/ 

3. Створити базу геоданих за класами та підкласами. 

4. Попередньо створити легенду моделі користуючись умовними позначеннями. 

5. Розпізнати та відобразити на знімку дискретні, лінійні та полігональні просторові об’єкти 

враховуючи їх опосередковані та безпосередні ознаки. 

 

 

Джерела для засвоєння теми 3: 

1. Зубарев Ю.В., Дворкович В.П. Цифровая обработка телевизионных и компьютерных изображений. 

– М.: Международный центр научной и технической информации, 1997. – 212 с. 

2. Кравцова В.К Космические методы исследования почв: Учебное пособие. -М.: Аспект-Пресс, 2005. 

- 190 с.  

3. Кравцова В.И. Космические методы картографирования / Под ред. Ю.Ф.Книжникова. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2000. – 256 с 

4. Марр Д. Информационный подход к изучению представления и обработки зрительных образов. — 

М.: Радио и связь, 1987. – 400 с. 

5. Словник з дистанційного зондування Землі / За ред. В.І. Лялька та М.О. Попова - К.: СМП “АВЕРС”, 

2004. - 170 c. 



Для студентів 

 
галузь знань   Природничі науки 
напрям підготовки  6.040103  «Геологія»  
освітній рівень   Бакалавр 
освітня програма               Геологія 
спеціалізація               Геологія 
вид дисципліни   Вибіркова 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

1.  Гресь Ілля Сергійович 

2.  Дроздова Анжеліка Володимирівна 

3.  Єрмоленко Анна Ігорівна 

4.  Закотій Артем Сергійович 

5.  Іванова Олеся Іванівна 

6.  Ільєнко Роман Олексійович 

7.  Паюк Катерина Олегівна 

8.  Пироженко Інна Вікторівна 

9.  Тюхтей Анастасія Вячеславівна 

10.  Чухрай Роман Максимович 

 

Для студентів 
 

галузь знань   Природничі науки 
напрям підготовки   6.040103  «Геологія»  
освітній рівень   Бакалавр 
освітня програма   Геологія 
спеціалізація   Геоінформатика 
вид дисципліни   Вибіркова 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

1 Волкова Світлана Георгіївна 

2 Ганошенко Владислав Андрійович 

3 Гомонюк Катерина Андріївна 

4 Дєтков Денис Олегович 

6 Крученюк Ярина Анатоліївна 

7 Кубєдінова Катерина Анатоліївна 

8 Охрімчук Роман Юрійович 

9 Прокопенко Олександр Сергійович 

10 Рижков Олександр Романович 

11 Родоманов Ярослав Петрович 

12 Скороходова Аліна Вадимівна 

 


