
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК.16; 

2. Назва: Дистанційне зондування Землі; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гопчак І.В., к.геогр.н., доцент  

9. Результати навчання:: 

• дешифрування земних об’єктів з різних галузей географічних знань на аеро- та космічних 

знімках; 

• визначати масштаби знімків; 

• виконувати вимірювання об’єктів на дистанційних матеріалах. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Загальне землезнавство, 

Фізика, Вища математика, Топографія з основами геодезії; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
геологія родовищ корисних копалин, структурна геологія та геокартування; 

12. Зміст курсу: Дослідження Землі з використанням дистанційних методів, Дослідження рельєфу 

місцевості, Ландшафтна інтерпретація аерокосмічної інформації, Використання космічної інформації 

в структурно-геоморфологічних дослідженнях.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Білоус В.В., Боднар С.П., Курач Т.М, Молочко А.М., Патиченко Г.О., Підлісецька І.О. Дистанційне 

зондування з основами фотограмметрії: Навчальний посібник. - К.: Видавннчо-поліграфічний центр 

"Київський університет". 2011.-367 с 

2. Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические информационные 

системы - Москва.: Техносфера, 2008. - 312 с. 

3. Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі. Навчальний посібник. – Львів, Видавн. 

центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2010. – 712 с.  

4. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи: Підручник. - Львів: 

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. - 316 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс-методів, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 4-го семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, оцінювання виконання практичних 

завдань.  

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри       В.Г. Мельничук, д..геол.н., професор.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 
 

1. Code: ОК.16; 

2. Title: Remote sensing of the Earth; 
3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 4; 

7. Number of established ECTS credits:3,0 ; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Gopchak I.V., Candidate of 

Geographic Sciences (Ph.D.), Associate Professor. 

9. Results of studies: 
• deciphering terrestrial objects from different fields of geographic knowledge in aerial and space 

imagery; 

• to scale the images; 

• measure objects on remote materials.  
10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: General geography, Physics, Higher 

mathematics, Topography with the basics of geodesy; 

12.Course contents: Earth exploration using remote sensing, terrain research, landscape interpretation of 

aerospace information, the use of space information in structural and geomorphological studies. 

13. Recommended educational editions: 
1. Bilous V.V., Bodnar S.P., Kurach T.M, Molochko A.M., Patychenko H.O., Pidlisetska I.O. Remote 

sensing with the basics of photogrammetry: A tutorial. - K.: Publishing and printing center "Kyivskyi 

universytet". 2011.-367 pp. 

2. Chandra A.M., Hosh S.K. Remote Sensing and Geographic Information Systems. - Moscow.: 

Technosphere, 2008 .- 312 pp. 

3. Bairak H.R., Mukha B.P. Remote Sensing. Tutorial. - Lviv, Vydavn. tsentr LNU im.. I.Franka, 2010. – 

712 pp. 

4. Burshtynska Kh.V., Stankevych S.A. Aerospace Recording Systems: A Tutorial. - Lviv: Publisher of 

the National University "Lviv Polytechnic", 2013. - 316 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours practical work, 60 hours independent work. Together - 90 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and 

role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: credit at the end of the 4th semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, evaluation of practical tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
Department Chair     V.G. Melnuchuk Doctor of geological sciences, 

Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


