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1. Мета дисципліни – дати студентам розширені знання з теорії, методики та технології 
оброблення цифрових космознімків. Отримання навичок із оброблення матеріалів космічних 
знімань, шляхом проведення попереднього коригування та автоматизованого дешифрування 
цифрових космознімків з використанням сучасного програмного забезпечення. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1.Студенти мають знати основи дистанційного зондування Землі, зокрема, фізичні основи 
електромагнітного випромінювання, природу і характеристики оптичних випромінювань, 
властивості і характеристики знімків, класифікацію знімків.  
2.Вміти здійснювати пошук та завантаження космічних знімків із різних інтернет-джерел. 
Візуально ідентифікувати об’єкти на великомасштабних знімках на основі дешифрувальних 
ознак. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
”Цифрове оброблення та дешифрування знімків” – дисципліна орієнтована на засвоєння 
теоретичних основ та сучасних методів оброблення даних дистанційного зондування. 
Викладаються основні відомості про методи покращення спектральних і просторових 
характеристик знімків. Методи автоматизованого дешифрування – алгоритми проведення 
контрольованої та неконтрольованої класифікації знімків. Дисципліна   складається   з   двох 
змістових модулів. 

У рамках першого змістового модуля розкриваються питання попереднього оброблення 
знімків з метою покращення їх спектральних характеристик. Розкрито зміст рівнів 
оброблення знімків ДЗЗ. 

Другий модуль присвячено питанням оброблення знімків з метою покращення їх 
просторових характеристик. Розглянуто: сутність контрольованої та неконтрольованої 
класифікації; формування навчальної вибірки; алгоритми трансформування знімків: 
спосіб спектрального кута, спосіб мінімальної відстані, спосіб паралелепіпедів, 
спосіб максимальної  правдоподібності, спосіб дистанції Махаланобіса. Бінарне кодування. 
Метод ISODATA. Метод К середніх. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
У навчальному курсі розглядаються теоретичні основи, методи й технологію 

оброблення матеріалів космічних знімань як комплексу вимірювальних, обчислювальних, 
графічних, де шифрувальних робіт, що передбачає виконання таких завдань: 

1) засвоєння термінологічного апарату теорії й методики цифрового оброблення 
космознімків; 

2) ознайомлення з технологією й цифровими методами оброблення матеріалів ДЗЗ; 
3) надати студентам необхідних методологічних знань із методів і прийомів оброблення 

та тематичного дешифрування даних ДЗЗ; 
4) охарактеризувати групи дешифрувальних ознак земельних покривів, що виявляються 

за даними ДЗЗ; 
5) ознайомлення з застосуванням результатів автоматизованого дешифрування даних 

ДЗЗ у процесі вирішення різноманітних завдань геодезії та землеустрою; 
6) пояснити основні принципи й особливості комплексного аналізу та інтерпретації 

результатів дешифрування даних космічного знімання для задач землеустрою та 
кадастру. 

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь 10 – Природничі науки, спеціальність  103 – Науки про Землю, дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 
інтегральної: 
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Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 
діяльності предметної області наук про Землю або у процесі навчання із застосуванням 
сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із 
використанням комплексу міждисциплінарних даних та за умовами недостатності інформації. 
загальних:  
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК04. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища. 
спеціальних: 
СК13. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну природну 
систему. 
СК15. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 
методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 
СК18. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: 
від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання. 
СК22. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у 
геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. 

5. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 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 

дисципліни 
% Код Результат навчання 

1.1 Рівні оброблення матеріалів ДЗЗ лекція модульна 
контрольна 

робота, бліц-
опитування, 

залік 
 

5 
1.2 Алгоритми коригування відбивальних 

характеристик об’єктів спричинених 
атмосферними явищами. 

лекція 5 

1.3 Геометричні моделі: афінне 
перетворення, метод гумового аркуша, 
поліноміальна трансформація. 

лекція, 
 

5 

1.4 Ресемплінг та його методи: методи 
інтерполяції: метод найближчого 
сусіда; метод білінійної інтерполяції; 
метод кубічної інтерполяції. 

лекція, 
лабор. робота 

5 

1.5 Методи перетворення зображення: 
підбір гістограм, інверсія, 
квантування.  

лекція 
 

модульна 
контрольна 
робота,залік 

5 

2.1 Фільтрація, як метод просторового 
перетворення. Типи локальних 
фільтрів.  

лабор. робота виконання 
лабор. робіт, 

виконання 
індивідуальних 
самостійних 
робіт, залік 

 

до 5 

2.2 Синтезування кольорових зображень. 
Синергізм знімків та метод головних 
компонент.  

лабор. робота 

2.3 Створення індексних зображень.  лекція, лабор. 
робота 

20 
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2.4 Підходи до розпізнавання образів. 
Формування навчальної вибірки. Суть 
контрольованої та неконтрольованої 
класифікації.  

лекція 
лабор. робота 

3 Алгоритми трансформування знімків. 
Вироблення у студентів вміння 
застосовувати знання для підбирання 
та оброблення космознімків для 
вирішення конкретного завдання.  

лабор. робота, 
 

виконання 
лабораторних 

робіт, 
виконання 

самостійних 
робіт, залік 

до 15 

4 Здатність до автономної роботи з 
даними ДЗЗ та усвідомлення 
важливості отримання об’єктивних 
результатів їх оброблення  

лабор. роботи виконання 
лабораторних 

робіт, 
виконання 

самостійних 
робіт 

до 20 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

Результати навчання дисципліни (код)  
 
 
Програмні результати навчання (назва) 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 3 4 

ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області 
наук про Землю.  + + + + + + +    

ПР04. Використовувати інформаційні технології, картографічні та 
геоінформаційні моделі в області наук про Землю. +        + +  

ПР05. Вміти проводити польові та лабораторні дослідження   + + + + +    + 
ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, 
екології, математики, інформаційних технологій тощо при 
вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер. 

+        +   

ПР15. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 
засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.  + + + + + + +    

 
7. Схема формування оцінки: 
 

7.1. 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 
належному 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 
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− Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання 60 балів і заліку 40 балів. Оцінки нижче мінімального 
порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

− Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт і модульних контрольних 
робіт. 

 

7.2. Організація оцінювання. 
 
Оцінювання за формами  контролю: 

 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 

Модульна 
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 
 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 40 балів для одержання заліку обов'язковим є перездача модульних  робіт. 
 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

залік  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 20 20 20 60 
Максимум 30 30 40 100 
 
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні сам. 
роб. 

Змістовий модуль 1 
1 Тема 1. Цифрові знімки та їх характеристики. 2 4  
2 Тема 2. Рівні цифрового оброблення космознімків 2 4  

 *Рівні оброблення космознімків основних космічних 
апаратів   20 

3 Тема 3. Покращення якості зображення 2 4  
4 Модульна контрольна робота 1    
  

Змістовий модуль 2 
5 Тема 4. Радіометричне коригування 2 4  
6 Тема 5. Геометричне коригування 2 4  
7 Тема 6. Контрольована класифікація космознімків. 2 4  
8 Тема 7. Неконтрольована класифікація 

космознімків. 2 4  

9 *Програмне забезпечення для роботи із 
супутниковими знімками (ArcGIS, QGIS, Google 
Earth) 

  26 

10 Модульна контрольна робота 2    
 ВСЬОГО 14 28 46 

 
 
* – теми для самостійного вивчення 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 14 год. 
Практичні заняття – 28 год. 
Консультації з плану –  2 год. 
Самостійна робота –  46 год. 
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