




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – формування базових знань  про сучасні методи і засоби отримання да-
них дистанційного зондування Землі; фізичні основи фіксації та передавання інформації ди-
станційного зондування; отримання навичок оброблення матеріалів космічного знімання та їх 
інтерпретації шляхом візуального, статистичного, атрибутивного аналізу вхідних даних із ви-
користанням автоматизованих методів та сучасного програмного забезпечення; сприяти по-
ширенню знань та інформації ДЗЗ у професійній і соціальній діяльності. 
  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
1. Знання основ електромагнітної теорії світла: електромагнітні хвилі та швидкість їх поши-
рення;  шкала електромагнітних хвиль; властивості електромагнітного випромінювання різ-
них діапазонів. 
2. Знання природи і характеристики оптичних випромінювань: поширеність світла, швидкість 
світла, відбивання та закони заломлення, інтерференція, дифракція, дисперсія світла. 
3. Вміння розв’язувати задачі, застосовуючи функціональні залежності між основними фізич-
ними величинами (гармонічні коливання, довжину хвилі, закони геометричної оптики, інтер-
ференцію та дифракцію світла). 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна ”Основи дистанційного зондування Землі” відноситься до переліку обов’язкових. 
Орієнтована на засвоєння сучасних теоретичних і практичних основ отримання та оброблен-
ня даних супутникової зйомки. Викладаються основні відомості про методи та засоби отри-
мання космічних зображень земної поверхні, аналізуються особливості матеріалів дистанцій-
ного зондування – фотографічних, телевізійних, радіолокаційних і ін. Дисципліна   складаєть-
ся   з   двох змістових модулів.  

Перший присвячено історії розвитку космічної галузі та методам дистанційного зонду-
вання у світі та в Україні.  Зазначаються фізичні основи електромагнітного випромінювання, 
особливості проходження світла крізь атмосферу Землі, технічні та технологічні аспекти 
реєстрації електромагнітного випромінювання різними знімальними системами. 

Другий модуль розкриває особливості проведення космічних знімань, параметри та ха-
рактеристики знімальних систем. Розглядаються сучасні космічні системи реєстрації даних, 
наведено класифікації космічних знімків за різними параметрами. Подано теоретичні основи 
ідентифікації та інтерпретації об’єктів на знімках, розкрито дешифрувальні ознаки об’єктів. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
1) надати теоретичні знання про фізичні особливості електромагнітного випромінювання, 
методи й засоби його реєстрації; 

2) ознайомити з технічними параметрами знімальної апаратури і сучасних засобів супут-
никового знімання; 

3) ознайомити з видами космічного знімання та класифікацією космічних знімків; 
4) сформувати фахові навички топографічного та тематичного дешифрування знімків у 
сфері землеустрою; 

5) пояснити основні принципи й особливості комплексного аналізу та інтерпретації ре-
зультатів дешифрування даних космічного знімання. 

Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових компетен-
цій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою «Геодезія та 
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землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетент-
ностей та відповідно програмних результатів: 
ЗК1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  
ЗК5 - здатність використання інформаційних технологій;  
ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впро-
довж життя;  
ЗК9 - прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення ста-
лого розвитку суспільства. 
ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математи-
ки, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, 
принципи та технічні підходи;  
ФК6 - здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та 
землеустрою;  
ФК9 - здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з 
метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою;  
ФК10 - здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові робо-
ти, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанцій-
них досліджень в геодезії та землеустрої. 
ПРН2. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і тема-
тичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 
фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру; 
ПРН4. Застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та спе-
ціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-геоде-
зичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і експлуатації інженерних спо-
руд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з використанням сучас-
них наземних і аерокосмічних методів. 
ПРН15. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 
ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної інформації 
ПРН20.Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обо-
в’язків. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
 (1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання та 
пороговий 
критерій 
оцінювання 

(за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

иКо
д Результат навчання

1 .
1

Основні терміни та поняття ДЗЗ. 
Методи та види знімань

лекція виконання 
лабор. робіт, 
виконання 
самостійної 
роботи, 
модульна 
контрольна 

5

1 .
2

Характеристики електромагнітного 
випромінювання, «вікна прозорості 
атмосфери»

лекція 5
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами нав-
чання  

1 .
3

Властивості та характеристики 
знімків

лекція,
модульна 
контрольна 
робота, 
залік

5

1 .
4

Класифікації знімків за різними 
параметрами

лекція, 
лабор. робота

5

1 .
5

Технічні засоби знімання, космічні 
з н ім а л ьн і с и с т еми ( о сно вн і 
характеристики)

лекція 5

1 .
6

Методи та види дешифрування. 
Дешифрувальні ознаки

лекція 
лабор. робота

5

2 .
1

В м і т и о б и р а т и з н і м к и з а 
характеристиками: просторовою, 
радіометричною, спектральною, 
часовою розрізненністю

лабор. робота виконання 
лабор. робіт, 
виконання  
модульна 
контрольна 
робота,

20

2 .
2

Вміти читати метадані та проводити 
елементарне попереднє оброблення 
космознімка

лабор. робота

2 .
3

Вміти розпізнавати об’єкти на 
знімках і проводити дешифрування 
за дешифрувальними ознаками

лабор. робота 30

3 .
1

Вироблення у студентів вміння 
застосовувати знання для підбирання 
космознімків для вирішення 
конкретного завдання у сфері 
геодезії та землеустрою

лекція, 
лабор. робота, 
дискусія

виконання 
лабораторних 

робіт, 
дискусія, 
залік

10

4 .
1

Відповідально ставитися до аналізу 
та оцінки даних за космознімками, 
правильно   визначати,   
класифікувати   та   застосовувати 
знімки у науковій та практичній 
діяльності у сфері геодезії та 
землеустрою

лекція, 
лабор. робота, 
дискусія

10

T5



7. Схема формування оцінки: 

1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами виконання лабораторних, самостійних, модульних 
контрольних робіт та заліку. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належ-

ному рівні наступна: 
- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.4, 2.1, 2.2 – 10 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.5–1.6, 2.3 – 10 балів. 
3. Лабораторні роботи: РН 1.4 – 4.1 – 30 балів. 
4. Самостійна робота:РН 1.1 – 1.6 – 10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

− Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими ре-
зультатами навчання 60 балів і заліку 40 балів. Оцінки нижче мінімального порогового 
рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

2.
1

2.
2

2.
3

3.
1

4.
1

ПРН2. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, топографічного і тематичного 
картографування, складання та оновлення карт, 
дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, 
землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного 
кадастру;

+ + + + + +

ПРН4. Застосовувати методи і технології створення 
державних геодезичних мереж та спеціальних 
інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань 
місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для 
вишукування, проектування, зведення і експлуатації 
інженерних споруд, громадських, промислових та 
сільськогосподарських комплексів з використанням 
сучасних наземних і аерокосмічних методів.

+ + + + +

ПРН15. Демонструвати вміння використовувати 
інформаційні і комунікаційні технології. + + + +

ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання різних 
джерел географічної інформації + + +

ПРН20.Демонструвати визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. + +
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− Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зара-
ховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт і модульних контрольних робіт. 

2. Організація оцінювання. 

Оцінювання за формами  контролю: 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 40 балів для одержання заліку обов'язковим є перездача модульних  робіт. 

Шкала відповідності 

ЗМ1 ЗМ 2

Min. – 20  балів Max. – 30 бали Min. – 20 бали Max. – 30 балів

Лабораторна робота „2”  х  3 = 9 „5”  х  3 = 15 „2”  х  3 = 9 „5”  х  3 = 15

М о д у л ь н а 
контрольна робота 

„7”  х  1 = 7 „10”  х  1 = 10 „7”  х  1 = 7 „10”  х  1 = 10

Самостійна робота „4”  х  1 = 4 „5”  х  1 = 5 „4”  х  1 = 4 „5”  х  1 = 5

„2”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент

Змістовий 
модуль1

Змістовий 
модуль2

залік Підсумкова 
оцінка

Мінімум 20 20 20 60

Максимум 30 30 40 100

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

* – теми для самостійного вивчення 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 18 год. 
Лабораторні роботи – 18 год. 
Консультації з плану –  2 год. 
Самостійна робота –  52 год. 

№ 
п/п Назва  лекції

Кількість годин

лекції лабора-
торні

сам. 
робота

Змістовий модуль 1

1
Тема 1. Історія розвитку дистанційного зондування 
Землі (вступ).  2 2

2 Тема 2. Фізичні основи аерокосмічного знімання.  2 2

3
Тема 3. Методи дистанційного зондування та види 
знімання 2 2

4 Тема 4.  Технічні засоби аерокосмічного знімання. 2 2

5 *Спектральні характеристики об’єктів ландшафту 20

6 Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2

7 Тема 6. Космічні знімання. 4 2

8 Тема 7. Космічні знімки. Світовий фонд 
космознімків. 4 4

9 Тема 8. Теоретичні основи дешифрування 2 4

10 *Пошук і аналіз відкритих ресурсів даних ДЗЗ 32

Модульна контрольна робота 2

ВСЬОГО 18 18 52
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