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Загальна кількість академічних годин – 120 (у т.ч. лекції – 22, практичні заняття – 

22, самостійна робота – 76). 

Кількість кредитів: 4 

Попередні умови для вивчення: курс «Дистанційні методи в геомоніторингу» 

базується на знаннях, отриманих студентами при здобутті ступеня бакалавра географії, 

зокрема під час вивчення дисциплін «Дистанційне зондування Землі», «Загальне 

землезнавство», «Фізика з основами геофізики», «Метеорологія з основами кліматології», 

«Топографія з основами геодезії», «Картографія», «Географічні інформаційні системи» та ін.  

Опис (мета курсу, його предмет та стислий зміст розділів, з яких він 

складається): 

В результаті вивчення дисципліни «Дистанційні методи в геомоніторингу» студент 

повинен добре засвоїти різні методи використання даних дистанційного зондування Землі 

(ДЗЗ) для вирішення задач моніторингу та дослідження геосистем. В процесі вивчення 

дисципліни студент повинен удосконалити навички використання спеціалізованого 

програмного забезпечення з обробки даних ДЗЗ. За результатами обробки аерокосмічних 

знімків студент має вміти робити інтерпретацію, формулювати висновки і створювати карти 

різних географічних об'єктів та явищ. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та технології дистанційного 

зондування Землі, призначені для вирішення задач моніторингу та дослідження геосистем.  

Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань з технологій 

дистанційного зондування Землі та методів роботи з аерокосмічними знімками, формування 

вмінь та навичок використання даних дистанційного зондування для вирішення  задач 

моніторингу та дослідження геосистем; опанування технології дешифрування різних об'єктів 

і явищ за знімками і навчання аналізу їх динамічних змін.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- поглибити знання щодо схем та методів проведення географічних досліджень за 

допомогою аерокосмічних знімків;  

- ознайомити з основними методиками використання даних ДЗЗ для вивчення різних 

компонентів географічної оболонки;  

- навчити студентів використовувати спеціалізоване програмне забезпечення з 

обробки даних ДЗЗ для задач геомоніторингу. 

Структура курсу: 

Розділ 1. Методичні засади обробки даних дистанційного зондування  для 

вирішення задач моніторингу та дослідження геосистем.  

В рамках розділу розглядаються наступні теми:  

Тема 1. Вступ. Поняття геомоніторингу. Роль і місце дистанційних методів у 

геомоніторингу. Світовий фонд космічних знімків. 

Тема 2. Технології попередньої обробки даних ДЗЗ 

Тема 3. Тематичне оброблення даних ДЗЗ. Методи керованої та некерованої 

класифікації 

Тема 4. Концепція вегетаційних індексів у дослідженні рослинного покриву. 

Застосування інформативних комбінацій каналів для дешифрування аерокосмічних знімків . 

Тема 5. Визначення змін за різночасовими аерокосмічними знімками. Методики 

розпізнавання об’єктів за знімками надвисокої роздільної здатності  

Розділ 2. Особливості застосування дистанційних методів для моніторингу 

різних компонентів навколишнього середовища.  

В рамках другого розділу розглядаються наступні теми: 

Тема 6. Дослідження рослинного покриву дистанційними методами. Моніторинг стану 

лісів за даними ДЗЗ. 



Тема 7. Дешифрування аерокосмічних знімків з метою моніторингу земельних ресурсів  

Тема 8. Застосування даних ДЗЗ для визначення метеорологічних та актинометричних 

показників. Дистанційні методи дослідження океану, внутрішніх вод і крижаних покривів 

Тема 9. Дешифрування природних і антропогенних ландшафтів, їх динаміки. 

Моніторинг несприятливих природних явищ та негативних наслідків господарської 

діяльності. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні роботи, консультації та самостійна 

робота студентів згідно програми курсу. 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: контроль теоретичних 

знань здійснюється шляхом впровадження поточних контрольних робіт із теоретичного 

матеріалу, практичних навичок - через виконання практичних робіт, передбачених 

програмою. Наприкінці викладання курсу студенти складають іспит, що складається 

відповідно до змісту лекційних та практичних занять.  

Навчально-методичне забезпечення – робоча програма навчальної дисципліни, 

конспект лекцій (рукопис), комплекти презентаційних матеріалів, підручники та навчальні 

посібники з окремих розділів курсу, завдання та методичні вказівки для виконання 

практичних робіт. 

Мова викладання – українська. 
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