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Мета  дисципліни  –  забезпечити  формування  у  студентів  знань  стосовно  технічних 
характеристик  сучасних  даних  дистанційних  зондувань  Землі  (ДЗЗ)  і  можливостей  їх 
обробки комп’ютерними засобами, формування здатності до дешифрування матеріалів 
аерокосмічних  знімань  (МАКЗ)  різними  методами  при  геологічних  дослідженнях  і  до 
комплексної інтерпретації отриманих результатів; забезпечити формування у студентів 
знань  щодо  особливостей  створення  дистанційних  основ  карт  геологічного  змісту; 
сприяти поширенню даних ДЗЗ у повсякденній професійній та соціальній діяльності. 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1.  Знання  теоретичних  основ  фізики,  математики,  інформатики,  загальної  геології  та 
географії. 
Анотація навчальної дисципліни / референс:  
У програмі дисципліни основна увага приділяється ландшафтному аналізу даних ДЗЗ, а 
також комп’ютеризованим методам їх перетворення та геологічної  інтерпретації. На 
реальних прикладах розглядаються групи дешифрувальних ознак геологічних структур і 
процесів  на  МАКЗ,  напрями  і  методи  дешифрування  даних  ДЗЗ  під  час  дослідження 
об’єктів  геологічного  типу.  До  розгляду  включено  особливості  статистичного 
оброблення  просторових  об’єктів,  віддешифрованих  за  МАКЗ,  та  відповідний  аналіз, 
зокрема, лінеаментний аналіз результатів структурного дешифрування даних ДЗЗ. 
Завдання (навчальні цілі):  
– пояснити термінологічний апарат автоматизованого дешифрування даних ДЗЗ;  
– ознайомити  з  технічними  параметрами  знімальної  апаратури  і  сучасних  МАКЗ, 

можливостями  їх  використання  при  геологозйомочних  роботах  і  геолого
тематичних дослідженнях;  

– охарактеризувати  комплекс  зовнішніх  компонентів  ландшафту, що  досліджуються 
за МАКЗ;  

– охарактеризувати групи дешифрувальних ознак геологічних структур  і процесів, що 
виявляються за даними ДЗЗ;  

– набуття студентами необхідних методологічних знань з методів і прийомів обробки 
та тематичного дешифрування даних ДЗЗ, насамперед комп’ютеризованих;  

– пояснити  основні  принципи  й  особливості  комплексного  аналізу  та  інтерпретації 
результатів дешифрування МАКЗ з урахуванням геологогеофізичних даних;  

– засвоєння  студентами  базових  знань  стосовно  особливостей  створення  і  подання 
дистанційних основ різноманітних геологотематичних карт;  

– ознайомлення з застосуванням результатів автоматизованого дешифрування даних 
ДЗЗ у процесі вирішення різноманітних геологічних, геоінженерних та геоекологічних 
завдань. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Код  Результат навчання 

Форма/Методи 
викладання 
і навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 

1.1 
Визначення основних термінів і 
понять з теорії і практики 
аерокосмогеологічних робіт 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота  до 5% 

1.2  Технічні параметри знімальної 
апаратури і даних ДЗЗ 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.3 

Теоретичні основи виявлення 
особливостей будови земної кори за 
МАКЗ. Сутність геолого
тематичних завдань, що можуть 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота  до 10 % 



вирішуватися з застосуванням 
даних ДЗЗ 

1.4 

Дешифрувальні ознаки геологічних 
об’єктів. Напрями і методи 
дешифрування МАКЗ при 
дослідженні геологічних структур і 
процесів 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.5 

Методи перетворення цифрових 
МАКЗ і відповідні сучасні 
комп’ютерні програми обробки 
цифрових даних ДЗЗ, особливості 
оброблення МАКЗ засобами 
комп’ютерної техніки 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.6 
Основи аналізу і статистичної 
обробки просторових об’єктів, 
віддешифрованих за даними ДЗЗ 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.7 

Основні принципи та особливості 
комплексного аналізу й 
інтерпретації результатів 
дешифрування МАКЗ і даних геолого
геофізичних робіт 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота   до 5% 

1.8 

Компоненти (складові) 
дистанційних основ карт 
геологічного змісту, принципи їх 
створення і подання 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота  до 10% 

2.1 

Отримувати й аналізувати дані 
дистанційних зондувань, в 
автоматизованому режимі 
перетворювати дані ДЗЗ, описувати 
результати їх комп’ютеризованої 
обробки і дешифрування 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота  до 10% 

2.2 

Пояснювати просторово
генетичний зв’язок 
віддешифрованих за МАКЗ об’єктів з 
ландшафтними, геологічними та 
техногенними утвореннями (у 
комплексі з апріорними 
матеріалами геологогеофізичних 
досліджень) 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота  до 10% 

3.1 

Вміти організувати комплекс робіт 
з автоматизованого дешифрування 
даних ДЗЗ для ефективного 
вирішення поставленого завдання 
групою дослідників 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

4.1 

Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за професійні 
та/або управлінські рішення, які 
можуть давати інформацію про 
геологічне середовище та стан 
довкілля 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота  до 10% 



Співвідношення результатів навчання дисципліни  із  програмними результатами 
навчання  

 Результати 
навчання 

дисципліни 
 

Програмні  
результати навчання 

1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  2.1  2.2  3.1  4.1 

Знання  і  розуміння 
математики  та  інших 
фундаментальних  наук, 
що  лежать  в  основі 
аерокосмогеологічних 
робіт. 

+                       

Здатність 
продемонструвати 
знання  обладнання  та 
формату  даних 
дистанційних зондувань. 

  +                     

Здатність  показати 
знання  з  визначення 
геологічної  будови  за 
космознімками. 

    +                   

Здатність  показати 
знання  теорії  і  практики 
дешифрування 
космознімків. 

      +                 

Здатність 
продемонструвати 
знання  теорії  і  практики 
цифрової  обробки  даних 
дистанційних зондувань. 

        +               

Здатність  показати 
знання  теорії  і  практики 
статистичного  аналізу 
даних зондувань. 

          +             

Здатність 
продемонструвати 
знання  теорії  і  практики 
комплексної 
інтерпретації  даних 
дистанційних  зондувань 
та геофізики. 

            +           

Здатність  показати 
знання  з  візуалізації 
даних  дистанційних 
зондувань  для 
геологічних задач. 

              +         

Технічні  навички  та 
вміння  з  отримання  та 
обробки  даних 

                +       



дистанційних  зондувань, 
інтерпретувати  їх  і 
робити висновки. 
Практичні  навички 
вирішення  геологічних 
та  інженерних  завдань, 
опис  результатів  і 
проведення  досліджень 
відповідно  до 
спеціалізації. 

                  +     

Здатність ефективно 
працювати в 
національному та 
міжнародному контексті, 
як особистість і як член 
команди, а також 
ефективно 
співпрацювати з 
інженерами та не 
інженерами 

                    +   

Здатність  керувати 
професійною  діяльністю, 
беручи  на  себе 
відповідальність  за 
прийняття рішень. 

                      + 

Структура курсу: лекційні та практичні заняття і самостійна робота студентів. 
Схема формування оцінки:  

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота  з технічних  параметрів  знімальної  апаратури  і  сучасних  даних 

ДЗЗ – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 
2) Контрольна робота з геоіндикації та методів геологічного дешифрування даних ДЗЗ – 

10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 
3) Оцінка  за  виконання  та  захист  на  практичних  заняттях  – 

40 балів (рубіжна оцінка 24 балів). 
 
2.  Підсумкове  оцінювання  у  формі  іспиту1:  максимальна  оцінка  40  балів,  рубіжна 
оцінка  24  бали.  Результати  навчальної  діяльності  студентів  оцінюються  за  100  бальною 
шкалою. 
Змістовні  модулі  (ЗМ)  формують  бали,  які  виставляються  за  результатами  роботи 
студента  впродовж  усього  семестру,  як  сума  (проста  або  зважена)  балів  за 
систематичну роботу впродовж семестру. Підсумкова оцінка складається із суми балів 
за змістовні модулі та балів за іспит 

                                           
1 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 



  ЗМ1/Частина 1  ЗМ2/Частина 2 Іспит  Підсумкова оцінка 
Мінімум  18  18  24  60 

Максимум  30  30  40  100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.2 
Оцінка  за  іспит  не може  бути меншою 24  балів  для  отримання  загальної  позитивної 
оцінки за курс.  
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульнорейтинговою системою та 
передбачає:  виконання  7  практичних  робіт  (де  студенти  мають  продемонструвати 
якість  засвоєних  знань  та  вирішити  поставлені  завдання,  використовуючи  окреслені 
викладачем  методи  та  засоби),  та  проведення  2  письмових  модульних  контрольних 
робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 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  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

з/п 
Назва  теми 

лекції  практичні  Самостійна 
робота 

Частина 1.  Теоретичні основи і комп’ютеризовані методи аерокосмічного 
дослідження геологічних структур і процесів 

1 
Вступ. Основні поняття про ДЗЗ 
Тема 1. Технічні параметри знімальної 

апаратури і сучасних даних ДЗЗ 
4  1  8 

2  Тема 2. Зовнішні компоненти ландшафту, що 
досліджуються за даними ДЗЗ  10  5  38 

  Контрольна робота 1     
Частина 2.  Технологія комп’ютеризованого дешифрування/інтерпретації  

даних дистанційних зондувань 
3  Тема 3. Методи обробки цифрових даних ДЗЗ  4  3  38 

4  Тема 4. Комп’ютеризовані методи геолого‐
тематичного дешифрування даних ДЗЗ  10  5  22 

  Контрольна робота 2     
  ВСЬОГО  28  14  106 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 150 год.3, у тому числі:  
Лекції – 28 год. 
Практичні заняття – 14 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 106 год. 
                                           
2 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
3 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 4 

Основні:  

1. Аерокосмічні  дослідження  геологічного  середовища:  Наук.метод.  посіб. / 
А.Г. Мичак,  В.Є. Філіпович,  В.Л. Приходько  та  ін.  –  К.:  Мінприроди  України, 
Держгеолслужба, 2010. – 246 с. 

2. Аэрокосмические  методы  геологических  исследований /  Под  ред.  А.В. Перцова.  – 
СПб.: Издво СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2000. – 316 с. 

3. Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі: Навч. посіб. – Львів: Видав. 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 712 с. 

4. 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. – 416 с. (Пер. изд. США, 1978. – 396 с.). 

5. Кац Я. Г.,  Тевелев А. В.,  Полетаев А. И.  Основы  космической  геологии.  –  М.:  Недра, 
1988. – 237 с. 

6. Кронберг П.  Дистанционное  изучение  Земли:  Основы  и  методы  дистанционных 
исследований в геологии: Пер. с нем. – М.: Мир, 1988. – 343 с. 

7. Николаенко Б.А.,  Веремьев П.С.,  Кубышкина Л.К.  и  др.  Временные  методические 
рекомендации по применению материалов космической съемки при геологическом 
изучении платформенной части УССР. – Киев: ЦТЭ, 1983. – 77 с. 

8. Петрусевич М.Н.  Аэрометоды  при  геологических  исследованиях.  –  М.: 
Госгеолтехиздат, 1962. – 408 с. 

9. Сладкопевцев С.А.  Изучение  и  картирование  рельефа  с  использованием 
аэрокосмической информации. – М.: Недра, 1982. – 216 с. 

10. Спутниковые методы поиска полезных ископаемых / Под ред. акад. НАН Украины 
В.И. Лялько и докт. техн. наук М.А. Попова. – Киев: КарбонЛтд, 2012. – 436 с. 

Додаткові:  

11. Азімов О.Т.  Аналітичний  огляд  аерокосмічних  методів  вивчення  геологічних 
структур  і  процесів.  Ст. 3. Характеристика  напрямів  тематичного 
дешифрування матеріалів дистанційних зйомок // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – К., 2007. 
– № 3. – С. 124–136. 

12. Азімов О.Т.  Аналітичний  огляд  аерокосмічних  методів  вивчення  геологічних 
структур  і  процесів.  Ст. 2. Теоретичні  основи  виявлення  особливостей  будови 
земної  кори  за  матеріалами  дистанційних  зйомок //  Зб.  наук.  пр.  УкрДГРІ.  –  К., 
2007.– № 2. – С. 250–260. 

13. Азімов О.Т.  Методологія  розрізнення  диз’юнктивних  дислокацій  за  матеріалами 
дистанційних  зйомок.  Ст. 6. Комп’ютеризовані  методи  тематичного 
дешифрування  та  інтерпретації  даних  дистанційного  зондування  Землі //  Там 
само. – К., 2011. – № 2. – С. 102–142. 

14. Аэрокосмические исследования на региональном этапе геологоразведочных работ 
на нефть и газ / Минво геол. СССР, ВНИГНИ; Сост. Д.М. Трофимов, Л.П. Полканова. 
– М.: Недра, 1988. – 160 с. 

15. Викторов С.В.,  Садов А.В.,  Гельман Р.Н.  и  др.  Аэроландшафтноиндикационные 
методы  при  региональных  инженерногеологических  исследованиях.  –  М.:  Недра, 
1981. – 203 с. 

16. Гонин Г.Б.,  Стрельников С.И.,  Яковлев Н.А.  и  др.  Космическая  фотосъемка  и 
геологические исследования. – Л.: Недра, 1975. – 416 с. 

                                           
4 Основна: (Базова) до 10 фундаментальних, базових джерел. Додаткова: як правило - до 20 джерел в тому 

числі Інтернет ресурси 



17. Готынян В.С.,  Кострюков М.И.,  Лаврусь В.П.  и  др.  Временные  методические 
рекомендации по аэрокосмогеологическим исследованиям и использование их при 
нефтегазопоисковых работах. – М.: ИГиРГИ, 1987. – 158 с. 

18. Итоги  науки  и  техники.  Сер. Исследование  Земли  из  космоса.  –  Т. 1.  Физические 
основы,  методы  и  средства  исследований  Земли  из  космоса.  –  М.: 
ВИНИТИ АН СССР, 1987. – 196 c. 

19. Кац Я.Г.,  Полетаев А.И.,  Румянцева Э.Ф.  Основы  линеаментной  тектоники.  –  М.: 
Недра, 1986. – 140 с. 

20. Кондратьев К.Я.,  Федченко П.П.  Спектральная  отражательная  способность  и 
распознавание растительности. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 216 с. 

21. Космическая  геология.  Материалы  симпозиума  НАСА  по  исследованию  ресурсов 
Земли (Геология, окружающая среда, системы информационного обслуживания): 
Пер. с англ. – Л.: Недра, 1979. – 381 с. 

22. Космическая информация в  геологии / Коллектив авт. Отв.  ред.  В.Г. Трифонов и 
др. – М.: Наука, 1983. – 536 с. 

23. Космогеология  СССР /  Под  ред.  В.Н. Брюханова,  Н.В. Межеловского.  –  М.:  Недра, 
1987. – 240 с. 

24. Лялько В.І.,  Федоровський О.Д.,  Попов М.О.  та  ін.  Багатоспектральні  методи 
дистанційного  зондування  Землі  в  задачах  природокористування.  –  К.:  Наук. 
думка, 2006. – 358 с. 

25. Макаров В.И.  Линеаменты  (проблемы  и  направления  исследований  с  помощью 
аэрокосмических средств и методов) // Исслед. Земли из космоса. – 1981. – № 4. – 
С. 109–115. 

26. Мирошниченко В.П.,  Березкина Л.И.,  Леонтьева Е.В.,  Толчельников Ю.С. 
Ландшафтный  метод  дешифрирования  проявлений  новейшей  и  современной 
тектоники  для  поисков  погребенных  нефтегазоносных  структур.  –  Л.:  Наука, 
1971. – 115 с. 

27. Михайлов А.Е.,  Шершуков В.В.,  Успенский Е.П.  и  др.  Лабораторные  работы  по 
структурной геологии, геокартированию и дистанционным методам. – М.: Недра, 
1988. – 198 с. 

28. Можаев Б.Н., Афанасьев Н.Ф., Астахов В.И. и др. Геоиндикационное моделирование 
(с  использованием материалов  аэро  и  космических  съемок). –  Л.:  Недра, 1984. – 
247 с. 

29. Нові  методи  в  аерокосмічному  землезнавстві:  Методичний  посібник  по 
тематичній  інтерпретації  матеріалів  аерокосмічних  зйомок /  Відп.  ред. 
В.І. Лялько. – К.: ЦАКДЗ ІГН НАН України, 1999. – 263 с. 

30. Садов А.В.,  Ревзон А.Л.  Аэрокосмические  методы  в  гидрогеологии  и  инженерной 
геологии. – М.: Недра, 1979. – 223 с. 

31. Серокуров Ю.Н.,  Калмыков В.Д.,  Зуев В.М.  Космические  методы  при  прогнозе  и 
поисках месторождений алмазов. – М.: ООО «НедраБизнесцентр», 2001. – 198 с. 

32. Словник з дистанційного  зондування Землі /  За ред. В.І. Лялька та М.О. Попова. – 
К.: СМП «Аверс», 2004. – 170 с. 

33. Составление  карт  новейшей  геодинамики  с  использованием  материалов 
дистанционного  зондирования  (Методические  рекомендации) /  Ред.  Я.Г. Кац, 
В.В. Козлов.  –  М.:  Гос.  науч.произв.  предпр.  «Аэрогеология»  Роскомнедра,  1993.  – 
103 с. 



ПИТАННЯ  ДО  ІСПИТУ  
1. Історія  розвитку  дистанційних  зондувань  Землі  (ДЗЗ).  Дистанційні  аерокосмічні 

зондування в галузі наук про Землю. 
2. Фізичні основи ДЗЗ. Електромагнітний спектр. 
3. Взаємодія електромагнітних хвиль (ЕМХ) з атмосферою Землі. Діапазони ЕМХ, в яких 

виконується ДЗЗ. 
4. Взаємодія ЕМХ з речовиною: показник заломлення; абсорбція; дисперсія. 
5. Взаємодія ЕМХ з речовиною: основні типи розсіяння поверхнею; відбиття і розсіяння 

реальних об’єктів; здатність випромінювати. 
6. Типи систем ДЗЗ: фотографічні та електрооптичні системи. 
7. Типи систем ДЗЗ: активні й пасивні мікрохвильові системи. 
8. Форми представлення результатів ДЗЗ. Основні  технічні  характеристики цифрових 

матеріалів ДЗЗ. 
9. Роздільна здатність сканерних матеріалів ДЗЗ. 
10. Характеристика яскравості об’єкта. 
11. Загальна  характеристика  зовнішніх  компонентів  ландшафту,  що  досліджуються  за 

даними  ДЗЗ.  Зони  спектра  ЕМХ,  в  яких  на  даних  ДЗЗ  найкраще  проявляються 
компоненти ландшафту. 

12. Геоіндикаційна сутність рельєфу поверхні Землі у відображенні її глибинної будови. 
13. Геоіндикаційна сутність гідрографічної та ерозійної мереж. 
14. Геоіндикаційна сутність поверхневих відкладів (ґрунтів). 
15. Геоіндикаційна сутність рослинного покриву. 
16. Геоіндикаційна  сутність  атмосферних  явищ  у  відображенні  процесів,  що 

відбуваються у надрах планети. 
17. Групи дешифрувальних ознак геологічних структур і процесів на даних ДЗЗ. 
18. Прямі дешифрувальні ознаки геологічних об’єктів. 
19. Характеристика групи геометричних дешифрувальних ознак геологічних об’єктів. 
20. Непрямі  дешифрувальні  ознаки  геологічних  структур  і  процесів.  Класифікація 

геоіндикаторів. 
21. Просторові класи об’єктів геологічної природи, що виділяються за даними ДЗЗ. 
22. Загальна характеристика головних напрямів дешифрування даних ДЗЗ. 
23. Методи візуального геологічного дешифрування даних ДЗЗ. 
24. Основні  підходи  у  контрастно‐аналоговому  методі  геологічного  дешифрування 

даних ДЗЗ. 
25. Ландшафтно‐індикаційний метод геологічного дешифрування даних ДЗЗ. 
26. Автоматизоване дешифрування даних ДЗЗ. 
27. Загальна характеристика методів обробки цифрових даних ДЗЗ. Сучасні комп’ютерні 

програми обробки цифрових даних ДЗЗ. 
28. Системи координат і координатна “прив’язка” матеріалів ДЗЗ. 
29. Попередня  обробка  цифрових  матеріалів  ДЗЗ:  геометрична,  радіометрична  та 

атмосферна корекції. 
30. Основні групи інтерактивних комп’ютеризованих перетворень даних ДЗЗ. 
31. Синтезування багатоспектральних даних ДЗЗ. 
32. Комп’ютеризовані класифікації багатоспектральних даних ДЗЗ. 



33. Комп’ютеризовані методи геолого‐тематичного дешифрування даних ДЗЗ. 
34. Аналіз і статистичне оброблення просторових об’єктів, віддешифрованих за даними 

ДЗЗ. 
35. Комп’ютеризовані  методи  тематичної  інтерпретації  даних  ДЗЗ  спільно  з 

матеріалами геолого‐геофізичних робіт. 
36. Особливості  комплексної  інтерпретації  віддешифрованих  за  даними  ДЗЗ  об’єктів 

різних просторових класів спільно з матеріалами геолого‐геофізичних робіт. 
37. Дистанційна основа об’єктів геологозйомочних робіт. 
38. Дешифрування лінеаментів. 
39. Дешифрування кільцевих структур. 


