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Назва курсу Дистанційне зондування Землі 

Адреса викладання 
курсу 

Львів, вул. Дорошенка, 41/104 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Напрям підготовки   10 «Природничі науки» 
Спеціальності  103 «Науки про Землю» 
Спеціалізації  «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» 

Викладачі курсу Ямелинець Тарас Степанович, доктор географічних наук, доцент 
кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Контактна інформація 
викладачів 

taras.yamelynets@lnu.edu.ua, Львів, вул. Дорошенко 41/100 

Консультації по курсу 
відбуваються 

 Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних 
занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації через Skype або електронну адресу. Для погодження часу 
он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 
дзвонити  

Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 
Інформація про курс Курс «Дистанційне зондування Землі» є базовим у підготовці фахівці з 

ґрунтознавства та оцінки земель, оскільки застосування даних 
дистанційного зондування для оцінки земель і землевпорядкування є 
одним із сучасних підходів, який широко застосовується на практиці.  
Теоретичні знання та практичні навики із курсу «Дистанційне 
зондування Землі» є необхідною умовою для повноцінних досліджень в 
галузі ґрунтознавства та оцінки земель. На сьогоднішній день 
проведення робіт з оцінки земель неможливе без ефективно 
використання актуальних сателітних зображень або аерофотознімків 
високої роздільної здатності. Сучасні матеріали космічних зйомок 
мають роздільну здатність на місцевості від десятків кілометрів до 
десятків сантиметрів. Кількість спектральних діапазонів, в яких може 
здійснюватись зйомка з космічних апаратів, постійно зростає. Зараз 
існують знімальні системи, які здійснюють знімання у 7, 20, 220 
діапазонах. Основою сучасних дистанційних досліджень є цифрова 
обробка, дешифрування та інтерпретація матеріалів космічних зйомок 
залежно від особливостей знімальної апаратури, ландшафтних та 
геологічних умов територій, що вивчаються. Отримані знання є 
основою для підготовки фахівців із ґрунтознавства та оцінки земель, 
які є затребуваними на ринку праці.   

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Дистанційне зондування Землі» є однією з циклу 
дисциплін професійної та практичної підготовки зі спеціальності 103 
«Науки про Землю» для освітньої програми «Ґрунтознавство та 
експертна оцінка земель» бакалаврів другого року навчання, яка 
викладається в першому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни «Дистанційне зондування 
Землі» є - 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. 

У навчальному курсі ставляться наступні завдання:  
- ознайомитись із способами дешифрування аерознімків, як одного з 
видів та способів отримання географічної інформації; 
- навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою для роботи з ДДЗ; 
- отримати навики у роботі з дешифрування аерокосмічних знімків з 
метою подальшого використання інформації для моделювання, 
організації та планування території; 
- розпізнавати природні об’єкти, процеси та явища, а також об’єкти 
соціальноекономічної географії на аерокосмічних знімках; 
- навчитися створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали, 
карти земельних ділянок, створювати та редагувати атрибутивні бази 
даних. 

Література для 
вивчення дисципліни 

 Базова література: 

1. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі 
відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, 
О. Г. Часковський, Т. С. Ямелинець. Львів. 2021. 224 с. 

2. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: 
Навчальний посібник / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – 
Львів, 2015. – 284 с. http://wwf.panda.org/?256338/book-gis 

3. Застосування географічних інформаційних систем у 
ґрунтознавстві: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с. 

4. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. 
Географические информационные системы: технология и 
приложения. – Одесса: Астропринт, 1997 - 196 с. 

5. Картографічне моделювання: Навчальний посібник / Т.Коза-
ченко, Г.Пархоменко, А. Молочко; Під ред. А. Золовського. - 
Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999 - 328с. 

6. Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин 
заходу України за аерокосмічними даними. – Львів: Вид. центр 
ЛНУ, 2007. – 296 с. 

7. Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі. – Навч. 
посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 712 с. 

8. Дистанционное зондирование: количественный подход / Дейвис 
Ш.М., Ландгребе Д.Я., Филлипс Т.Л. и др. – Москва, 1983.415 с. 

9. Дистационное зондирование Земли: Обзор. информации. – СПб., 
2000. – Вып. 1. – 81 с. 

10. Киенко Ю.П. Основы космического природоведения: Учебник 
для вузов. – М.: Картгеоцентр–Госгеоиздат, 1999. – 285 с. 

 
Допоміжна література:   

1. Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та 
землеупорядкуванні: навч. посіб. / Е.Д.Кузьменко, О.М.Журавель, 
Л.І.Давибіда, С.М.Багрій. – ІваноФранківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 703 с. 
2. Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посіб. / 



О.О.Світличний, С.В.Плотницький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми: 
Університетська книга, 2008. – 294 с. 

 
Інформаційні ресурси: 

1. http://grid.ecoinfo.ru/webint/start.htm 
2. http://www.grid.unep.ch 
3. http://www.spatial.maine.edu 
4. http://www.esri.com/industries/cadastre/index.html 
5. http://www.fig.net 

Тривалість курсу 120  год. 
Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять (з них 32 години лекцій, 32 години  

практичних занять) та 56 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  

 знати: 
- теоретичні та прикладні основи використання даних 

дистанційного зондування  
вміти: 
- застосовувати ГІС-програму ArcGIS 10 для дешифрування 

наземного покриву, зокрема у ґрунтознавчих дослідженнях, 
картографуванні ґрунтового покриву та експертній оцінці земель. 

здобуде soft skills (надпрофесійна навички): гнучкість, 
креативність, командна робота,  відповідальність, наукова й професійна 
етика, професійна    комунікація, управління інформацією, формувати й 
відстоювати власну думку, професійна самопрезентація. 

Ключові слова  Дані дистанційного зондування Землі, географічні інформаційні 
системи, атрибутивні бази даних, ортофотоплани, сателітний знімок 

Формат курсу  Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 
форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 
розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 
робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 

Теми Подаються у вигляді таблиці 
 

Підсумковий 
контроль, форма 

 Письмовий екзамен в кінці семестру, екзаменаційна оцінка враховує 
виконання практичних занять та модульних контрольних робіт 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
спеціалізованих дисциплін (Вступ до спеціальності, Ґрунтознавство, 
Картографія), достатніх для сприйняття категоріального апарату, 
розуміння його інструментарію та  методології. 



Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

 Лекційна форма навчання:  
- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 
- пояснення та наведення прикладів практичної діяльності із лекційних 
тем; 
-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Практичне заняття:  
- виконання практично-розрахункових робіт, обговорення; 
- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 
забезпечення. 

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 
Для вивчення курсу необхідне використання спеціалізованої ГІС 
програми ArcGISхх, а також необхідно володіти загально вживаними 
програми такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Power Point. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Впродовж двох семестрів студент може набрати 50 балів. Приклад 
розподілу балів на семінарських заняття подається нижче 2. 
Під час письмового екзамену студент може набрати 50 балів. Кожен 
студент отримує індивідуальні письмові екзаменаційні завдання, що 
містять запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для 
написання екзаменаційних завдань необхідний  допуск, а саме 
наявність не менше 25 балів  за виконання практичних завдань 
впродовж семестру. 
Отримані бали під час екзамену плюсуються до балів отриманих на 
практичних заняттях. 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Питання до заліку чи 
екзамену. 

1. Основні положення дистанційного зондування Землі. 
2. Історія розвитку дистанційного зондування Землі. 
3. Загальна схема функціонування дистанційного зондування Землі 
4. Види дистанційних зйомок, поняття про аерофотознімання. 
5. Авіаційні носії як спосіб отримання даних дистанційного зондування 

Землі. 
6. Космічні носії як спосіб отримання даних дистанційного зондування 

Землі. 
7. Штучні супутники Землі. 
8. Метеорологічні штучні супутники Землі 
9. Навігаційні штучні супутники Землі 
10. Геодезичні штучні супутники Землі 
11. Будова атмосфери та види літальних апаратів. 
12. Приклади найбільш популярних систем дистанційного зондування 

Землі. 
13. Космічне сміття як чинник впливу на якість даних дистанційного 

зондування Землі. 
14. Суть та ознаки дешифрування знімків. 
15. Послідовність процедури дешифрування космічних знімків. 
16. Попередня обробка космічних знімків. 
17. Тематична обробка супутникових знімків. 
18. Програмне забезпечення для роботи з супутниковими знімками. 
19. Етапи обробітку даних в дистанційному зондуванні. 



20. Освітленість місцевості. Оптичні властивості природних об'єктів. 
21. Дешифрування різних природних об’єктів. 
22. Використання даних дистанційного зондування для вивчення 

ґрунтового покриву. 
23. Використання даних дистанційного зондування для вивчення 

структури землекористування. 
24. Вивчення рослинного покриву, його стану та продуктивності з 

допомогою даних дистанційного зондування. 
25. Нормалізований диференційний вегетаційний індекс. 
26. Геоінформаційний аналіз даних дистанційного зондування. 
27. Застосування дистанційного зондування Землі в науках про Землю. 
28. Роль дистанційних методів зондування Землі в екології. 
29. Система космічного моніторингу екологічної ситуації в Україні. 
30. Роль космічної інформації у вирішенні задач землекористування та 

охорони природи. 

Опитування  Опитування студентів проводиться в письмовій, усній формі, у формі 
бесіди.  

 

  
 2 Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу «Дистанційне зондування 

Землі» 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту, заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен)          Сума 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий  
модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 
М1 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
М2 

6 6 8 6 6 6 6 6 
 

Т1, Т2, Т3 …Т9 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 
М1 студент пише після прослуховування лекціних тем 1-5 
М2 студент пише після прослуховування лекціних тем 6-10 
 

  
 СХЕМА КУРСУ  
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ЗГІДНО З 
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ДОМ У 
НАСТУП-
НОМУ 
СЕМЕСТРІ 

Тема 1.  Суть дистанційного зондування Землі. 
Історія розвитку аеро- та космічних польотів. 

Лекція 1, 2, 4, 9 4 год. В день про-
ведення 
заняття  

 Практична 1.  Знайомство з матеріалами 
дистанційного знімання. Виявлення об’єктів 
земної поверхні на космознімках 

Практична 2, 5, 6, 7 4 год.  В день 
проведення 
заняття  



 Самостійна робота. Підбір та підготовка геоданих 
для виконання практичної роботи. Опрацювання 
літератури. 

Самостійна 1-7, 10 8 год. Перед про-
веденням 
практичної 
роботи 

  Тема 2. Фізичні основи дистанційного зондування. 
Спектр ЕМХ, їх властивості специфіка генерації, 
проходження через атмосферу, проникнення і 
відбиття, можливості вловлювання і запису 

  Лекція 1, 2, 4 4 год.  В день 
проведення 
заняття 

 Практична 2.  Порівняння характеру 
відображення об’єктів на знімках і картах 

Практична 2, 5, 6, 7 4 год. В день про-
ведення 
заняття  

 Самостійна робота. Підбір та підготовка геоданих 
для виконання практичної роботи. Опрацювання 
літератури. 

Самостійна 1-7 6 год. Перед про-
веденням 
практичної 
роботи 

 Тема 3. Формування власного і відбитого 
випромінювання  земними об’єктами. Індикатриси 
відбиття, яскравість об’єктів у різних довжинах 
хвиль, спектральні образи об’єктів та їх 
використання в дешифруванні дистанційної 
інформації. 

  Лекція 1-3, 9 4 год. В день 
проведення 
заняття 

 Практична 3.  Дешифрувальні ознаки прямі і 
опосередковані, прості і складні. 

Практична 2, 5, 6, 7, 
10 

4 год.  В день 
проведення 
заняття  

 Самостійна робота. Підбір та підготовка геоданих 
для виконання практичної роботи. Опрацювання 
літератури. 

Самостійна 1-7 8 год. Перед про-
веденням 
практичної 
роботи 

  Тема 4. Види дистанційного знімання за висотою 
польоту носіїв, за кутом візирної осі, за покриттям 
знімками, за використанням знімальної апаратури, 
за за синхронністю та кратністю.  Космічні та 
авіаносії апаратури дистанційного зондування. 

 Лекція 1-3, 8 4 год.  В день 
проведення 
заняття 

 Практична 4.  Застосування дешифрувальних 
ознак 

Практична 2, 5, 6, 7 4 год. В день про-
ведення 
заняття  

 Самостійна робота. Підбір та підготовка геоданих 
для виконання практичної роботи. Опрацювання 
літератури. 

Самостійна 1-7, 10 6 год. Перед про-
веденням 
практичної 
роботи 

 Тема 5. Суть дешифрування та інтерпретації 
знімків. Інтерпретаційні ознаки. Поняття 
дешифрування космічних та аерознімків. 
Особливості та етапи сприйняття об’єктів на 
знімках. Види та методи дешифрування. Ознаки 
інтерпретації об’єктів на знімках. Індикатори. 

 Лекція 1-3 4 год.  В день 
проведення 
заняття 

 Практична 5.  Дешифрування морфологічних 
елементів рельєфу 

Практична 2, 5, 6, 7 4 год. В день про-
ведення 
заняття  

 Самостійна робота. Підбір та підготовка геоданих 
для виконання практичної роботи. Опрацювання 
літератури. 

Самостійна 1-7 8 год. Перед про-
веденням 
практичної 
роботи 

  Тема 6.  Інтерпретація рослинного покриву та 
ґрунтів. Дешифрування лісових, лучних та 
рільничих угідь за інтегральними та 

  Лекція 2, 4, 8, 9 4 год.   В день 
проведення 
заняття 



багатозональними знімками. Розпізнавання 
лісоформуючих порід дерев, 
сільськогосподарських посівів. Специфіка 
дешифрування ґрунтового покриву, непряме 
фітоіндикаційне дешифрування.   

 Практична 6.  Користування програмою Google 
Earth. Інтерпретація видів природокористування на 
космознімках від Google Earth 

Практична 2, 5, 6, 7 4 год.  В день 
проведення 
заняття  

 Самостійна робота. Підбір та підготовка геоданих 
для виконання практичної роботи. Опрацювання 
літератури. 

Самостійна 2-7 8 год. Перед про-
веденням 
практичної 
роботи 

  Тема 7.  Геоморфологічна та гідрологічна 
інтерпретація дистанційних матеріалів. Методика 
геоморфологічної інтерпретації знімків. 
Дешифрування морфометричних характеристик 
рельєфу. Генетичні типи рельєфу та особливості 
їхньої аерокосмічної інтерпретації. Інтерпретація 
елементів гідрографії. 

 Лекція 1-3 4 год.   В день 
проведення 
заняття 

 Практична 7.  Інтерпретація зображень земної 
повехні для визначення природних характеристик 
території та видів природокористування 

Практична 2, 5, 6, 7 4 год.  В день 
проведення 
заняття  

 Самостійна робота. Підбір та підготовка геоданих 
для виконання практичної роботи. Опрацювання 
літератури. 

Самостійна 3-7 4 год. Перед про-
веденням 
практичної 
роботи 

  Тема 8. Еколого-географічн, економіко-
географічніі аерокосмічні дослідження. 
Дешифрувальні ознаки антропогенних об’єктів. 
Інтерпретація видів антропогенних систем на 
космо- та аерознімках. Сільськогосподарські, 
лісогосподарські, промислові об’єкти. Види 
впливів людини на природу за аерокосмічними 
спостереженнями. Природоохоронні об’єкти на 
матеріалах дистанційного зондування. 

  Лекція 1-3, 8 4 год.   В день 
проведення 
заняття 

   Практична 8. Дослідження змін 
природокористування за різночасовими 
аерофотознімками (розораність, залісненість, 
затоплення повенями та паводками) 

 Практична 2, 5, 6, 7 4 год.   В день 
проведення 
заняття 

 Самостійна робота. Підбір та підготовка геоданих 
для виконання практичної роботи. Опрацювання 
літератури. 

Самостійна 1, 3, 7 2 год. Перед про-
веденням 
практичної 
роботи 

 
  
 


