
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
 АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет екології і права 

Силабус дисципліни 
«Дистанційне зондування Землі та фотограмметрія» 

1. Профіль дисципліни

Кафедра 
комп’ютерних технологій і 

моделювання систем 

Освітній ступінь: перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 10 «Природничі науки» 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма: «Науки про Землю» 
Кількість кредитів: 4,0 
Загальна кількість годин: 120 
Рік підготовки, семестр: третій, 3-й 
Компонента освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача
Викладач (-і) Топольницький Павло Петрович 
Профайл викладача (-ів) https://bit.ly/2GJX6i4 

Контактна інформація +38 067 22 55 168 
topolua@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=846 

Консультації 
Що вівторка з 13.00 до 17.00 (приміщення №94)  
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 13.00 до 
17.00 

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна «Дистанційне зондування Землі» присвячена розгляду питань пов’язаних з 

будовою та принципами функціонування засобів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). 
Розглядаються програмні засоби оброки матеріалів космічного та авіаційного спостереження 
та вирішення тематичних задач. 

4. Мета та цілі дисципліни
Метою навчальної дисципліни є надання студентам базових знань з теорії 

аерокосмічної зйомки, отримання та передачі інформації дистанційного зондування, обробки 
та корекції матеріалів зйомки, вирішення тематичних задач з використанням методів ДЗЗ та 
геоінформаційних систем. Вивчення курсу формує наступні компетентності здобувача вищої 
освіти: 
Інтегральна: 

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 і методів дослідження природних та антропогенних 
об’єктів, та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за 
умовами недостатності інформації.  

Загальні: 
ЗК07. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Спеціальні: 
СК14. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, 
математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер. 
СК22. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у 
геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. 



5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид роботи Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Лекції 28 2 
Практичні / лабораторні 28 4 
Самостійна робота 64 114 

5.2. Формат дисципліни 
Викладання дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання передбачає 

поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання. 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1.  Т1 Поняття та загальна характеристика ДЗЗ. 4 4 
2.  Т1 Можливість використання сучасних космічних даних 

дистанційного зондування Землі для вирішення різних 
прикладних завдань. 

8 8 

3.  Т1 Засоби отримання просторових даних. 10 10 
4.  Т1 Основи орбітального руху КА. 10 10 
5.  Т1 Космічні системи ДЗЗ. 4 4 
6.  Т1 Засоби ДЗЗ на основі БПЛА. 4 4 
7.  Т2 Загальні поняття просторового аналізу даних та моделювання в 

ГІС. 
8 8 

8.  Т2 Загальна характеристика ГІС. 8 8 
9.  Т3 Елементи географічної інформації. 10 10 
10.  Т3 Представлення даних в ГІС. 10 10 
11.  Т3 Джерела формування інформаційної бази ГІС. 8 8 
12.  Т3 Атрибутивні моделі подання даних в ГІС. 16 16 
13.  Т3 Растрові моделі подання просторових даних. 8 8 
14.  Т3 Векторні моделі даних в ГІС. 12 12 

Разом: 120 120 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 
оцінювання 
дисципліни 

Робота впродовж семестру/іспит – 60/40 
- лабораторні роботи до 42 балів (42 год. * 1 бал = 42 бали); 
- контрольна робота до 10 балів; 
- самостійна та індивідуальна робота до 8 балів. 

Умови допуску 
до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності впродовж семестру, в 
сумі досягла 36 балів і більше. 

Критерії 
оцінювання 

- ступінь засвоєння матеріалу, вміння поєднувати теорію з практикою; 
- вміння здійснювати узагальнення інформації та робити висновки; 
- самостійність виконання та оформлення завдань. 

 
6. Результати навчання 

Згідно з освітньою програмою, дисципліна забезпечує наступні результати навчання: 
Шифр Результат навчання 
ПР04 Використовувати інформаційні технології, картографічні та 

геоінформаційні моделі в області наук про Землю. 
ПР07 Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних 
процесів формування і розвитку геосфер. 
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