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ВСТУП 

Одним з основних напрямів підвищення екологічної безпеки є контроль 

параметрів навколишнього природного середовища, пошук та локалізація 

антропогенних впливів на стан довкілля, визначення епіцентру та зон впливу, а 

також характеру забруднення. В останні роки спостерігається розширення 

великомасштабної діяльності людини, пов’язаної з розвитком небезпечних 

високотехнологічних процесів (фізико-хімічних, теплових, радіаційних та ін.), що 

призводить до значної зміни стану природних умов. При цьому ступінь впливу і 

масштаби наслідків залежать від інтенсивності та характеру самого забруднення і 

стійкості навколишнього середовища до антропогенного навантаження. 

Для контролю за параметрами довкілля і визначення ступеня впливу 

техногенного забруднення застосовують екологічний моніторинг, який включає 

спостереження за подіями, процесами, явищами, а також здійснює оцінювання і 

прогнозування змін стану природного середовища на основі різних методів.  

На сьогодні класичні методи контролю (контактні і біологічні), за 

допомогою яких оцінюють стан навколишнього природного середовища, не 

дають змоги виконати поставлені завдання в повному обсязі та в заданий час, 

через розширення масштабів техногенного впливу і збільшення часу обробки 

отриманих результатів. Саме тому світові тенденції свідчуть, що на перший план 

виходять дистанційні методи моніторингу, пов’язані в передусім із 

використанням можливостей космічних систем дистанційного зондування 

Землі (ДЗЗ) у видимому та радіолокаційному діапазонах спектру. Застосування 

космічних систем спостереження для проведення екологічного моніторингу є 

одним з основних джерел застосування дистанційних методів для визначення 

стан і характеру навколишнього середовища. Це дає змогу виявляти стан 

розвитку та антропогенний вплив на навколишнє середовище, зокрема 

визначати його характер (наприклад, викиди в атмосферу) та його зони з 

необхідною оперативною і просторовою повнотою спостереження, а також 

комплексно оцінювати: властивості впливу, розміри, концентрацію, 

прогнозування наслідків впливу, зміст взаємодії і спостерігати за 

антропогенною зоною.  

Забезпечення своєчасного отримання інформації та її повнота під час 

проведення екологічного моніторингу є актуальним і важливим напрямком 

досліджень, пов’язаним із розробленням рубрикатора екологічних завдань 

щодо своєчасного комплексного виявлення і визначення характеру 

техногенного впливу на основі обробки космічних знімків (КЗ) для 

забезпечення екологічної безпеки з використанням космічних систем ДЗЗ. Крім 

цього, космічні системи ДЗЗ можуть здійснювати безперервний моніторинг 

території, що дає змогу вирішувати деякі екологічні завдання на основі 

контролю й оцінювання раптових дії, пов’язаних з викидами в навколишнє 

середовище (атмосферу повітря, природних зон та територій, промислових 

підприємств, у разі виникнення надзвичайних ситуацій та інших випадків). 

Тому метою роботи є розробка рубрикатора завдань у сфері екологічного 

моніторингу що вирішуються з використанням космічних систем ДЗЗ та ГІС.  
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Для ефективного дешифрування космічних зображень на сучасному етапі 

активно розвиваються підходи, пов’язані із обробкою отриманих даних в різних 

спектральних діапазонах під час проведення екологічного моніторингу 

дистанційними методами. При цьому із кожного датчика можна отримати 

цифрові зображення підстильної поверхні в різних спектрах електромагнітного 

випромінювання. Інформація про зміни поверхні сцени може міститися у зміні 

геометричних характеристик, просторових розподілів рівнів яскравостей, а 

також спектральних сигнатурах. Щоб отримати максимальну кількість 

інформації про зміну і стан процесів природних змін та антропогенного впливу, 

які відбуваються в районі спостереження, можна вдатися до процедури 

комплексування отриманих даних від різних методів обробки космічних 

знімків. В роботі показані діапазони випромінювань для якісної обробки  

радіометричних, геометричних та багатоспектральних складових на етапі 

дешифрування космічних зображень. 

Зважаючи на випадковість випадкових природних процесів та 

антропогенних впливів на природні умови, для підвищення достовірності 

оцінки стану довкілля під час виконання завдань екологічного моніторингу 

дистанційними методами, а також можливості розширення інформаційних 

властивостей космічних систем спостереження за техногенним 

забрудненням довкілля виникає необхідність розробки рубрикатора 

екологічних завдань для своєчасного проведення моніторингу та 

оцінювання на основі використання КЗ для побудови екологічних карт, що і 

визначило основні напрями наукових дослідження. Тому науково-дослідна 

робота присвячена вирішенню актуального наукового завдання 

дослідження, пов’язаного з розробленням рубрикатора екологічних завдань 

для проведення екологічного моніторингу стану довкілля та оцінювання 

техногенного забруднення територій на основі обробки та застосування 

космічних знімків.  

Побудова рубрикатора екологічних завдань дозволить підвищити якість 

проведення екологічного моніторингу за допомогою космічних систем 

спостереження; удосконалити моніторингову систему для оптимального 

отримання даних щодо оцінювання ризиків впливу техногенного забруднення 

довкілля; використовувати в системі екологічного моніторингу космічних 

систем спостереження космічні знімки для моделювання та прогнозування 

стану навколишнього природного середовища в геоінформаційних системах. 
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РУБРИКАТОР ЗАВДАНЬ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

ЗА ДОПОМОГОЮ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ДЗЗ ТА ГІС 

 

№ 

з/п 

ТЕМА НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 

А. ГЕОЛОГІЯ І РЕСУРСИ НАДР (в т.ч. підземні води) 

А1. СТРУКТУРНА ГЕОЛОГІЯ 

1. Трансрегіональні 

диз’юнктиви. 

Виявлення трансрегіональних лінеаментів, 

розривних порушень 

Виявлення зон планетарної тріщинності 

Виявлення кільцевих структур різних рангів і 

типів(мега-, макро-мезоструктури, полігенні, 

моногенні тощо). 

2. Структурно 

формаційні 

підрозділи. 

Уточнення структурного каркасу території, у тому 

числі виділення тектонічних блоків різного 

ступеню переробки (внаслідок кливажування, 

розсланцювання, зім'яття в складки тощо).   

Виявлення структур, уточнення контурів виявлених 

структур і зон різних типів (синклинорії, 

антиклинорії, мікститові, сутурні комплекси тощо). 

3. Регіональні 

диз’юнктиви. 

Виявлення регіональних лінеаментів, розривних 

порушень різних видів та елементів їх будови. 

Виявлення ареалів різних типів тріщинності 

(паралельні, радіальні, віялоподібні, концентричні, 

конусоподібні та ін.). 

4. Неотектонні 

(сучасні ендогенні 

процеси). 

Виявлення зон новітньої ендогенної активності і 

динаміки зміни параметрів теплових аномалій 

(рифтові, сейсмогенні та ін.). 

Виявлення ділянок локальних структур, активних в 

новітній час (дрібних розривів, тріщинності, 

структур просідання, зміщення, активізації вулканів 

та їх елементів, фумарол та ін.). 

5. Складчасті 

комплекси (зони) і 

структури. 

Виявлення  і уточнення меж регіональних структур 

різних типів (лінійно-складчасті, 

покровноскладчасті, зім'яло, меланжеві, міжбрилові 

дислокації, вали і тому подібне), для відкритих 

територій, розшифровка їх внутрішньої будови. 

Виявлення і уточнення меж великих складок і 

структур (синкліналі, антикліналі, брахіструктури, 

горст-антиклиналі, горст-синклиналі, 

гранітогнейсові куполи, вали і тому подібне), для 

відкритих територій, розшифровка їх внутрішньої 

будови. 
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6. Локальні структурні 

елементи. 

Виділення розривів локального класу : дрібні оперяючи 

розломи, елементи динамопар, ділянки тріщинності, 

катаклаза, зв'язані з диз’юнктивами та ін. 

Виділення дрібних складок і їх груп, замкових 

частин великих складок, структурних носів, 

диапиров лінійних і куполовидних, соляних куполів 

та ін. 

А2. ПОРОДНІ КОМПЛЕКСИ 

7. Стратифіковані 

утворення. 

Виділення і уточнення контурів стратифікованих 

утворень (товщі, комплекси, пачки та ін.). 

Дослідження по протяжності мар керуючих 

(опорних) горизонтів, шарів серед однорідних 

порід. 

8. Магматичні 

утворення. 

Виділення регіональних площ розвитку інтрузивних 

утворень (інтруз. комплекси, батоліти, штоки, 

поліхронні масиви та ін.), дослідження їх меж. 

Виділення регіональних площ розвитку 

вулканічних утворень(вулк. комплекси, складно 

побудовані  лавові, туфові і лахарові поля, вулкано-

плутони, стратовулкани, кальдеро-вулкани, 

моногенні вулкани, щитові будови та ін.), 

дослідження їх меж. 

Виділення локальних площ розвитку інтрузивних 

утворень (фазні тіла, акмоліти, бісмаліти, 

інтрузивні куполи, конічні поклади, лаколіти, 

лополіти, штоки та ін.), виявлення їх внутрішньої 

будови, в межах відкритих територій дослідження 

меж, отримання інформації про речовий склад 

геологічних тіл. 

Виділення площ розвитку нестратифікованих  

вулканічних утворень (вулк. підкомплекси, лавові і 

туфові покриви, каскади, маари, вулканічні конуси, 

куполи, діатреми, сілли, сомми, великі екструзиви 

та ін.), на відкритих територіях, виявлення їх 

внутрішньої будови, дослідження контурів. 

Виділення малих інтрузій, лінійно витягнутих малих 

інтрузій неправильної форми та ін.), оконтурювання їх 

полів і штокверкових жильних зон. 

Виділення локальних вулканічних і 

палеовулканічних тіл (лавові і лахарові потоки, 

паразитичні кратери, жерловини, вулканічні голки, 

некки, екструзиви, трубки вибуху, туфові і 



                 

 

                                                                                                                                                            8 

 

 

№ 

з/п 

ТЕМА НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 

туффізитові дайки та ін.), дослідження їх меж і по 

протяжності. 

9. Метаморфічні 

утворення. 

Виділення площ розвитку метаморфічних утворень 

(метаморфічні і метасоматичні підкомплекси, 

ділянки, зони приконтактових, приразломних 

метасоматичних порід та ін.), для відкритих 

територій, виявлення елементів їх внутрішньої 

будови, дослідження меж. 

10. N-Q освіти. Дешифрування N-Q відкладень, визначення їх 

генетичних типів, співвідношень, форм речового 

складу. 

11. Похоронені 

утворення. 

Виявлення і геометризація похоронених (що 

неглибоко залягають) частин геологічних тіл і 

тектонічних порушень. 

А3. МІНЕРАГЕНИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

12. Мінерагенічне 

районування. 

Уточнення меж мінерагенічних підрозділів 

(мінерагенічних зон, поясів, басейнів тощо). 

Уточнення меж мінерагенічних підрозділів 

(рудоносних районів, площ, вузлів, полів тощо), для 

відкритих територій виявлення елементів 

внутрішньої будови. 

Уточнення меж структур, з якими пов'язані 

родовища вугілля, нафти, газу,(стратиформного та 

ін. генетичних типів), для відкритих територій 

виявлення елементів їх внутрішньої будови. 

13. Рудоконтрольовані 

структури та 

комплекси. 

Отримання додаткових критеріїв для уточнення 

закономірностей розміщення корисних копалин, 

локалізації потенційно рудоносних об'єктів, 

перспективних ділянок (рудоконтролюючих 

розломів, їх зчленувань, перетинів, зон дроблення, 

тріщинності, складок і їх замкових частин, 

сприятливих породних комплексів тощо). 

А4. ГІДРОГЕОЛОГІЯ 

14. Гідрогеологічне 

районування. 

Гідрогеологічне районування по межах породних комп-

лексів, вододілах, потоках і тому подібне (гідрогеол. 

регіони, райони, басейни 3 і 4 порядків та ін.). 

Уточнення меж водогосподарських підрозділів 

(водогосп. регіони, райони, басейни 1 і 2 порядки і 

тому подібне). 

15. Природні ресурси 

підземних вод 

(ПРПВ). 

Уточнення меж територій  оцінки ПРПВ (стокові 

басейни в межах артезіанських басейнів, 

структурно-літологічні бар'єри та ін.). 
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ТЕМА НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 

Виявлення непрямих ознак і виявлення ділянок 

місця розташування ґрунтових вод, оконтурювання 

водоносних шарів. 

Виявлення ділянок розвантаження (розкриття) 

ґрунтових вод на поверхні. 

А5. ГЕОМОРФЛОГІЯ І СУЧАСНІ РЕЛЬЄФОУТВОРЮЮЧІ ПРОЦЕСИ 

16.  Генетичні категорії 

рельєфу. 

Визначення генетичного типу рельєфу для території 

(водної ерозії, абразії і акумуляції, водно-

льодовиковій ерозії і акумуляції; вітрової ерозії і 

акумуляції; вулканічної діяльності і їх різновиду) . 

Виділення схилів і визначення їх генезису 

(обвально-осипні, зсувні, соліфлюкційні, 

делювіальні, ерозійні, алювіально-терасні, 

тектонічні, поверхні лавових потоків та ін.). 

17. Морфографічні 

категорії рельєфу. 

Визначення морфографічної категорії рельєфу 

території (рівнинний, горбистий, гірський). 

Визначення морфографічного типу рельєфу 

(хвилястий, горбистий, гривистий, западинний, 

балочний, яр, передгірний, високогірний та ін.). 

Визначення морфографічного типу схилу (опуклий, 

ввігнутий та ін.). 

Визначення морфографічного типу річкової долини 

(U-подібна, V-подібна, така, що терасує, 

безрусельно-деллева та ін.). 

18. Морфометричні 

категорії рельєфу. 

Визначення морфометричного типу рельєфу по 

густині розчленовування. 

Виділення територій з різним типом розчленування 

(структурно-денудація, структурно-ерозійне та ін.). 

Виділення морфометричного типу рельєфу по 

глибині розчленування. 

Виявлення ділянок аномальних ухилів подовжнього 

профілю тальвегів-потоків.  

19. Форми рельєфу. Виділення елементів, що обмежують форми 

рельєфу (схил, вершина, брівка, сідловина, уступ, 

вододіл, тиловий шов та ін.). 

20. Карстово-суфозійні 

процеси і просадки 

ґрунту. 

Виділення ділянок виходу на поверхню порід, що 

карстуються. 

Виявлення форм прояву карстово-суфозійних 

процесів. 

Виділення масивів з проявом карстово-суфозійних 

процесів. 

Визначення типів малюнків, густини і характерних 
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ТЕМА НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 

розмірів  карстових і суфозійних депресій в межах 

масиву, що виділяється. 

Виявлення зв'язаності форм прояву карстово-

суфозійних процесів з елементами ерозійної 

мережі. 

Визначення стадії розвитку форм прояву карстово-

суфозійних процесів і виділення усередині 

виділеного масиву ділянок поширення форм прояву 

карстово-суфозійних процесів, що знаходяться на 

різних стадіях розвитку. 

Визначення дій що посилюють розвиток карстово-

суфозійних процесів. 

21. Геокріологічні 

явища. 

Виділення термокарстових озерних масивів, аласів і 

хасирів, визначення щільності форм і їх 

характерного малюнка. 

Виділення ділянок схилів з розвитком процесів 

солефлюкції. 

Виділення курумних полів. 

Виявлення таликів. 

Визначення стадії розвитку кріогенних процесів і 

виділення масивів поширення форм прояву 

кріогенних процесів, що знаходяться на різних 

стадіях розвитку. 

Виявлення і типізація ділянок прогресуючої 

деградації багаторічних мерзлих порід. 

Визначення чинників, стимулюючих розвиток 

кріогенних процесів. 

22. Ерозійні  

процеси. 

Виявлення масивів з проявом площинного змиву. 

Виявлення ярів. 

Визначення масивів, схильних до процесів яро 

утворення. 

Визначення характерного малюнка, розмірів, 

густини форм прояву процесів лінійної і площинної 

ерозії. 

Виявлення зв'язаності форм прояву лінійної ерозії із 

структурно-тектонічною будовою. 

Виділення ділянок берегів потоків, що активно 

руйнуються.  

Визначення чинників стимулюючих розвиток 

ерозійних процесів. 

Визначення стадії розвитку форм (окремих частин 

форм) прояву ерозійних процесів і виділення 
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ділянок поширення ерозійних процесів, що 

знаходяться на різних стадіях розвитку. 

23. Процеси 

переформовування 

берегової зони озер 

і водосховищ. 

Виявлення типів абразійних форм (кліфи, бенчі, 

укоси, кекури, абразійні дуги та ін.). 

Виявлення ділянок узбережжя з проявом 

термоабразійних процесів. 

Виділення типів акумулятивних берегів і форм 

берегової акумуляції. 

Визначення форм берегової акумуляції (тераси і 

пляжі, коси, перейми, томболо, пересипи, пляжі, 

лагуни, мілини і осушення літоралі). 

Виділення ділянок формування потоків наносів. 

Визначення міри активності руйнування берегів і 

виділення ділянок з різною мірою активності 

процесів руйнування берегів. 

Визначення режиму берегової акумуляції 

(інтенсивність і сезонність побережного і 

поперечного переміщення наносів і річкового 

твердого стоку). 

24. Гравітаційні 

процеси. 

Виділення ділянок схилів із зсувними 

деформаціями. 

Виділення осипів і обвалів. 

Виділення делювіально-пролювіальних конусів 

винесення. 

Визначення стадії розвитку форми прояву і її 

елементів. 

Виділення масивів з проявом гравітаційних 

процесів і виділення ділянок усередині виділеного 

масиву з формами, що знаходяться на різних 

стадіях розвитку. 

25. Еолові  

процеси. 

Виявлення піщаних масивів. 

Визначення типів і внутрішньої структури піщаних 

масивів. 

Визначення міри закріпленої піщаних масивів 

рослинним покривом. 

Виявлення вогнищ прояву дефляції і визначення дій 

що посилюють її розвиток. 

26. Болота і заболочені 

території. 

Виділення великих болотяних масивів. 

Визначення типу болотяних масивів – ефтрофні 

(низинні), мезотроні (перехідні) і оліготрофні 

(верхові). 

Виділення внутрішньої структури елементів 
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болотяного масиву - гряди, мочарини, озера, 

потоки, топи та ін. 

Визначення стадії розвитку болота (потужність 

торф'яної товщі). 

Визначення характеру водного живлення болота. 

Розпізнавання шляхів руху води у болоті. 

Б. ГІДРОЛОГІЯ І ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ РЕСУРСИ 

Б1. ГІДРОЛОГІЯ  СУШІ 

27. Гідрографія річок. Виділення річкової мережі. 

Визначення характерного малюнка річкової мережі. 

Виділення улоговин стоку і лощин. 

Виділення річкової долини та її елементів (бровка 

схил, дно, заплава тераси та ін.). 

Виділення вододілів річкових систем 

(оконтурювання річкових басейнів). 

Визначення типу річки по джерелу живлення. 

Виділення і типізація пригирлових ділянок (дельта, 

естуарій) та його елементів. 

Виявлення сліпих гирл річок (висячих дельт). 

28. Гідрографія озер. Виділення озер. 

Визначення типу озера за характером водообміну 

(стічні, безстічні, проточні, тимчасово стічні та ін.). 

Визначення генетичного типу озерної улоговини. 

Розрізнення прісних і мінеральних (солоних) озер . 

Визначення типу мінеральних озер (самосадові, 

сухі та ін.). 

Виявлення основних частин озер і водосховищ і їх 

елементів (береговий схил, узбережжя, берегова 

мілина). 

Визначення лінії урізання води озер та водосховищ. 

Виділення прибережної рослинності і визначення 

міри заростання і ступеню заростання озер і 

водосховищ. 

Виявлення цвітіння озер і водосховищ. 

29. Руслові процеси 

річок. 

Виявлення елементів будови заплав великих 

річок(закрути, меандри, фурки, стариці та ін.). 

Виділення і типізація русла річки, ті, що фуркають, 

міандрирують та ін.). 

Визначення типу міандрування русла. 

Виявлення і типізація великих руслових форм і їх 

елементів(гряди, перекати, плеса, затони та ін.). 

Виявлення структури молодих заплавних утворень 
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(острови, мілини, коси, відмостки, бичевники та ін.). 

Визначення типу руслового процесу. 

Визначення розподілу каламутності по руслу річки. 

Виявлення суспензії твердого стоку річок в гирло 

річок та її розподіл. 

30. Гідрометрія річок і 

озер. 

Визначення коефіцієнта звивистості річки. 

Визначення густини річкової мережі. 

Визначення довжини і порізаності берегової лінії 

озер і водосховищ. 

Визначення температури водної поверхні великих 

водойм. 

31. Оцінка льодової 

обстановки морів, 

озер, річок і 

водосховищ. 

Встановлення віку льодів і визначення вікового 

складу льодів в зоні.   

Виявлення початкових видів льодів.  

Виявлення форм нерухомого льоду (припай, 

підошва припая, лід на березі, стамуха та ін.). 

Виявлення і оцінка просторів чистої води серед 

льоду (розводдя, ополонка, промоїна та ін.) 

Виявлення і оцінка льодів (льодовитість, 

згуртованість та ін.), що дрейфують. 

Визначення характеристик крижаної поверхні 

(торостистість, засніженість, забрудненість льоду та ін.). 

Оцінка стадії танення льодів. 

Виявлення нерівномірності сходу льоду на річках 

(розкриття). 

Виявлення льодових заторів на річках, ділянок 

русла з течією води поверх льоду та ін. 

32. Паводки і повені. Виявлення меж затоплених територій. 

Виявлення меж зон затоплення. 

Виявлення причин затоплення заплави (льодових 

заторів, заломів та ін.).   

33. Сніговий покрив. Виявлення меж областей стійкого снігового покриву. 

Визначення стану снігу. 

Виявлення межі сходу снігового покриву. 

34. Льодовики. Виявлення і типізація льодовиків. 

Виявлення області живлення і стоку льодовика. 

Виявлення поверхневих і бічних морен льодовика. 

В. ЛІСОВІ РЕСУРСИ І РОСЛИННИЙ ПОКРИВ 

В1. ГЕОБОТАНІКА 

35. Ліси. Типізація лісових співтовариств. 

36. Степи. Виділення і типізація ділянок із степовою 
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рослинністю. 

37. Степові пожежі. Оперативне спостереження за степовими 

пожежами. 

Визначення міри і швидкості відновлення  

степового рослинного покриву. 

38. Лугова рослинність. Виділення і типізація лугів заплавних терас. 

Виділення і типізація лугів гольців і підгольців. 

39. Болотяна 

рослинність. 

Виділення і типізація рослинності заболочених 

днищ річкових долин. 

Виділення і типізація рослинності верхових боліт. 

Виділення і типізація рослинності боліт в 

кріолітозоне. 

40. Кущі. Виділення і типізація кущів. 

Виділення ділянок з кедровим cтлаником. 

41. Рослинність гір. Виділення і типізація рослинності гірської флори. 

Виділення і типізація рослинності полонинної 

флори. 

42. Сезонні зміни 

рослинного 

покриву. 

Визначення індексів вегетації рослинного покриву. 

В2. ЛІСОВІ  РЕСУРСИ 

43. Запаси лісу. Визначення меж лісів і лісистості територій. 

Оцінка порідного складу деревостою. 

Оцінка зімкнутої запони.  

Виділення масивів старих лісів. 

Оцінка вікової структури і продуктивності лісів. 

Виділення масивів рідколісся, вітровалу. 

Виявлення вогнищ розвитку ентомопаталогій (для 

великих вогнищ). 

44. Лісові пожежі і 

посляпожежна 

інвентаризація лісу. 

Оцінка пожежної небезпеки лісів. 

Визначення координат ділянок займання і 

оперативне спостереження за лісовими пожежами. 

Виділення гару і визначення віку пожежі. 

Оцінка стану відновлення вигорілих ділянок лісу. 

Г. ВПЛИВИ НА ДОВКІЛЛЯ 

Г1. НАДРА 

45. Впливи, 

промислових, 

енергетичних 

підприємств 

гірничовидобувних  

Виявлення відкритих кар'єрних розробок, 

шламонакопичувачів, відстійників промислових 

вод, полігонів драг, кущів бурових свердловин.  

Виявлення внутрішньої структури об'єктів 

надрокористування. 
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і інженерних 

споруд. 

Визначення стану об'єктів надрокористування 

(стадії проведення робіт).   

Визначення меж порушення ліцензійних ділянок 

при веденні відкритих розробок ПІ. 

Виявлення ділянок сучасних, антропогенно-

стимульованих, омолоджених ЕкП і визначення 

ступеню їх активізації. 

Виявлення інженерних споруд що зазнають впливу 

ЕкП і визначення ступеню дії впливу. 

Виділення територій з різним ступенем 

перетвореності (порушеності) геологічного 

середовища. 

Г2. ЛІСИ 

46. Впливи під час 

проведення 

лісозаготівель. 

Визначення освоєності лісових масивів рубками. 

Визначення типу рубок (освітлення і 

проріджування, прохідні, суцільні, вибіркові). 

Визначення площі лісосіки. 

Виявлення порушень меж відведення лісосік.  

Виявлення порушень норм по ширині і напряму 

лісосік і рубки (проти пануючого напряму вітрів). 

Виявлення недотримання встановленої ширина 

насінних смуг і куртин. 

Оцінка стану місць рубок і виявлення порушень 

(знищення підросту і надґрунтового покриву на 

площі, що перевищує допустиму, недотримання 

протипожежних вимог та ін.). 

Виявлення ділянок знищення лісового покриву в 

межах водозахисних зон великих потоків 

(водозахисних лісів). 

Виявлення ділянок лісозаготівель в межах 

територій (заказники, заповідники, нац. парки), що 

особливо охороняються. 

Виявлення порушення правил рубок на схилах і 

порушення рослинного і ґрунтового покриву, що 

виконує функції інженерного захисту ґрунтів. 

Г3. ЗЕМЛІ 

47. Оцінка 

порушенності 

земель. 

Виявлення ділянок пасовищної дигресії в степовій 

зоні (перевипасання худоби). 

Виявлення масивів ґрунтового покриву з ознаками 

деградації. 

Виділення ділянок з з різним ступенем 

перетвореності (порушеності) рослинного покриву. 
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Виявлення ділянок розвитку процесів дефляції і 

масивів пісків, що пересуваються. 

Виявлення процесів запустинювання на ділянках 

нераціональної меліорації. 

Виявлення ділянок приколодезного 

запустинювання. 

Виявлення солончакових масивів та їх структури. 

Виділення усередині масиву ділянок з різною мірою 

засолення. 

Визначення причин процесів засолення ґрунтів. 

Визначення ступеню виявлення чинників 

запустинення. 

Виявлення ділянок і локалізація джерел 

забруднення земель нафтою, нафтопродуктами та 

ін. 

Визначення видів використання земель. 

48. Дорожньо-

комунікаційні 

об'єкти 

Виявлення комунікаційних об'єктів, їх 

ранжирування (продуктопроводи, дороги, ЛЕП 

(ліній електропередач) і тому подібне). 

Виявлення наслідків будівництва і експлуатації 

доріг і комунікацій. 

Г4. ЛАНДШАФТИ 

49. Оцінка стійкості 

природних і 

антропогенних 

систем. 

Ранжування ділянок природно-антропогенних 

систем за ступенем стійкості до антропогенних дій. 

Виділення площ з ознаками структурних і 

функціональних змін і їх оцінка. 

Виявлення господарської діяльності у межах 

ООПТ. 

Г.5. СЕЛІТЕБНІ  ТЕРИТОРІЇ 

50. Екологічні 

проблеми міст. 

Виявлення об'єктів розміщення відходів 

виробництва і споживання. 

Виявлення несанкціонованих місць розміщення 

відходів виробництва і споживання. 

Виявлення несанкціонованих забудов, зміни 

планування міст і сіл.  

Оцінка густини забудови і озеленення міст. 

Визначення забруднення снігового покриву навколо 

міст. 

Г6. ВОДНІ ОБ'ЄКТИ 

51. Впливи на берегову 

зону. 

Виявлення гідротехнічних споруд. 

Виявлення промислових об'єктів, що знаходяться у 

безпосередній близькості від берегової зони 
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великих водойм та їх інфраструктури. 

Визначення ділянок берегової зони, що випробовують 

дію селитебных і промислових об'єктів і знаходяться 

різною мірою перетворюваності. 

52. Дія на акваторію. Виявлення на поверхні водойм ділянок, 

забруднених поверхнево-активними речовинами 

(аварійних скидів і розливів забруднюючих 

речовин) і визначення джерел забруднення. 

Виявлення ділянок водойм, забруднених 

мінеральними суспензіями (аварійних скидань і 

розливів забруднюючих речовин) і визначення 

джерел забруднення. 

Виділення ділянок водойми з різною мірою 

забруднення, визначення їх розмірів і ранжирування. 

Визначення площі і ступеню (рівня) забруднення 

водосховищ ГЕС (гідроелектростанцій) деревиною. 

Прогноз поширення забруднюючих речовин по 

акваторії в межах водного басейну. 

Г7. ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

53. Аерозольно-димові 

забруднення. 

Визначення джерел аерозольно-димових забруднень. 

Визначення площ поширення і рівня аерозольно-

димових забруднень. 

Д. ТВАРИННИЙ СВІТ 

54. Місце існування 

тваринного світу. 

Оцінка стану (якості) місця існування мисливських 

та інших видів тварин. 

Ж. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

Ж1. АТМОСФЕРНА ЦИРКУЛЯЦІЯ 

55. Радіаційний баланс. Вивчення атмосферної циркуляції. 

Побудова профілю вологості атмосфери. 

Побудова температурного профілю атмосфери. 

56. Хімія атмосфери. Вимір концентрації газів, що викликають 

парниковий ефект. 

Вимір вмісту атмосферного озону. 

Вимір змісту аерозолів в атмосфері. 

Ж2. ХМАРНІСТЬ 

57. Розподіл хмарного 

покриву. 

Оцінка розподілу хмарного покриву для 

прогнозування погоди. 

Визначення типу хмарності, розміру хмарних утворень. 

Оцінка циклонної діяльності для прогнозування 

погоди та попередження надзвичайних ситуацій. 

58. Характеристики Вимірювання висоти верхньої межі хмар. 



                 

 

                                                                                                                                                            18 

 

 

№ 

з/п 

ТЕМА НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 

хмар. Вимірювання температури і тиску на верхній межі 

хмар. 

Ж3. АНТРОПОГЕННІ ВПЛИВИ НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

59. Аерозольнодимові 

забруднення. 

Оцінка глобального рівня аерозольно-димових 

забруднень. 

Виявлення регіональних закономірностей 

розсіювання аерозольно-димових забруднень та їх 

циркуляції. 

Виявлення джерел аерозольно-димових забруднень. 

Оцінка просторово-часових змін вмісту 

забруднюючих речовин в атмосфері над містами і 

промисловими підприємствами. 

Виявлення транскордонного перенесення 

аерозольно-димових забруднень. 

З. АТМОСФЕРНІ ОПАДИ І СНІГОВИЙ  ПОКРИВ 

60. Атмосферні опади. Вимірювання водоємності хмар для прогнозування 

атмосферних опадів. 

Вимірювання розміру і фазового стану складених 

часток хмар для прогнозування атмосферних 

опадів. 

Виявлення зон випадання атмосферних опадів. 

61. Сніговий покрив. Виявлення меж областей стійкого снігового покриву. 

Моніторинг межі сходу снігового покриву. 

Визначення характеристик снігового покриву 

(потужність, вологість). 

Вивчення динаміки встановлення і сходу снігового 

покриву. 

І. КОМУНІКАЦІЙНІ ОБ'ЄКТИ 

62. Експлуатація 

комунікаційних 

об'єктів. 

Виявлення комунікаційних об'єктів, їх 

ранжування(продуктопроводи, дороги, ЛЕП тощо). 

Оцінка стану і пропускної спроможності доріг. 

Оцінка стану комунікацій і виявлення 

передаварійних ділянок. 

Вивчення транспортних зон. 

Виявлення наслідків будівництва і експлуатації 

доріг і комунікацій. 

63. Будівництво 

комунікаційних 

об'єктів. 

Вибір трас для проектування і будівництва нових доріг. 

Оцінка ходу будівництва автомобільних шляхів та 

залізниць. 

Оцінка ходу будівництва ЛЕП,  продуктопроводів. 

К. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
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64. Площі 

сільськогосподарськ

их угідь. 

Ідентифікація та облік площ посівів 

сільськогосподарських культур. 

Визначення площі  пару. 

Визначення площі пасовищ. 

Оцінка площі збирання врожаю 

сільськогосподарських культур. 

65. Стан 

сільськогосподарськ

их угідь. 

Виявлення осередків підвищеної засміченості 

зернових культур. 

Виявлення осередків ураження 

сільськогосподарських культур внаслідок стихійних 

явищ (град, зливи, урагани, посуха, пожежі). 

Оцінка площ сільськогосподарських культур 

потерпілих від хвороб і шкідників. 

Виявлення деградації природних кормових угідь. 

66. Прогнозування 

врожайності. 

Оцінка схожості сільськогосподарських культур. 

Прогноз врожайності сільськогосподарських 

культур. 

Оцінка ступеню стиглості сільськогосподарських 

культур. 

Оцінка сезонної продуктивності пасовищ. 

Оцінка об'ємів збору продукції рослинництва. 

67. Агротехнічні 

заходи. 

Визначення площі пари, що вимагає проведення 

протибур'янових заходів. 

Визначення ділянок добрив, що вимагають 

внесення, і отрутохімікатів для підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур. 

Визначення термінів і якості проведення 

агротехнічних заходів. 

68. Агрокліматичні 

умови. 

Агрокліматичне районування. 

Розпізнавання і контроль розвитку посух. 

Л. ВИКОРИСТАННЯ І РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 

69. Територіальне 

планування. 

Визначення зон з особливими умовами 

використання територій. 

Визначення територій, схильних до ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру. 

Визначення зон негативного  впливу об'єктів 

капітального будівництва у разі розміщення таких 

об'єктів. 

70. Містобудівне 

зонування. 

Визначення функціональних зон (житлових, 

суспільно-ділових, виробничих зон, зон інженерної 
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№ 

з/п 

ТЕМА НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 

і транспортної інфраструктур, зон 

сільськогосподарського використання, зон 

рекреаційного призначення, зон розміщення 

військових об'єктів і інші види територіальних зон). 

Виділення у складі житлових зон: зон забудови 

індивідуальними, малоповерховими, 

средньоповерховими, багатоповерховими 

житловими будинками і зон житлової забудови 

інших видів. 

Виявлення несанкціонованих забудов, змін 

планування міст і сільських поселень. 

Оцінка густини забудови і озелененності міст. 

71. Планування 

територій. 

Виділення елементів планувальної структури 

(кварталів, мікрорайонів, інших елементів). 

Виявлення меж земельних ділянок, на яких 

розташовані лінії електропередачі, лінії зв'язку(у 

тому числі лінійно-кабельні споруди), 

трубопроводи, автомобільні дороги, залізничні лінії 

і інші подібні споруди. 

Встановлення меж забудованих земельних ділянок і 

меж незабудованих земельних ділянок. 

Встановлення меж земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти капітального будівництва. 

Встановлення меж зон планованого розміщення 

об'єктів соціально-культурного і комунально- 

побутового призначення, інших об'єктів 

капітального будівництва. 

Виявлення земельних ділянок, розміри яких 

перевищують встановлені містобудівним 

регламентом граничні (мінімальні і(чи) 

максимальні) розміри земельних ділянок. 

72. Земельний кадастр. Визначення видів використання земель. 

Оцінка стану земель. 

Оцінка якості земель (у тому числі показники стану 

родючості). 

Виявлення об'єктів нерухомого майна, міцно 

пов'язаних із земельною ділянкою. 
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ВИСНОВКИ 
 

 

Рубрикатор є одним з інструментів планування і координації робіт із 

створення технологій і методик обробки даних дистанційного зондування Землі 

(далі – ДЗЗ), проведення спостережень і рішення завдань моніторингу природних 

ресурсів і довкілля, за визначенням можливості і доцільності використання цих 

даних для задоволення потреб користувачів в геопросторовій інформації. 

При дистанційному зондуванні довкілля у бортових комплексах космічних 

апаратів розміщують технічні засоби ДЗЗ, які фіксують електромагнітні 

властивості об'єкту дослідження (здатність випромінювати, розсіювати, 

відбивати або поглинати випромінювання в певних спектральних діапазонах). 

У практичній же діяльності, як правило, для характеристики стану довкілля 

використовують фізичні величини (об'єм біомаси, міра загазованості 

атмосфери, стан снігового покриву на момент дослідження і тому подібне). 

 У загальному випадку взаємозв'язок між електромагнітними 

характеристиками і фізичними параметрами довкілля дуже складний і 

отримання задовільного результату стає можливим лише за умови 

комплексного використання даних дистанційного зондування і наземних даних.  

У зв'язку з великою різноманітністю способів (методів) визначення фізичних 

параметрів довкілля за отриманими електромагнітними характеристиками об'єктів 

обробку даних ДЗЗ для отримання достовірного інформаційного продукту 

формалізують у вигляді технології або методики обробки даних. В якості вхідних 

даних для отримання інформаційного продукту по  конкретних технологіях або 

методиками використовують первинні дані (у виді, в якому вони отримані від 

бортового комплексу ДЗЗ) або заздалегідь оброблені (згідно з технологіями або 

методиками, що формалізують ці процедури).  

Значення ознак, що характеризують дані, визначають характеристиками 

бортового комплексу ДЗЗ, космічного апарату (далі – КА), на якому він 

розташований, і траєкторією руху КА на орбіті. Додаткові показники і їх 

значення формує оператор космічної системи ДЗЗ відповідно до потреб 

користувача. 

Дані ДЗЗ використовуються багатьма галузями знань, такими як науки про 

Землю, прикладні наукові технічні дисципліни галузевого геоінформаційного 

характеру, математика, механіка, астрономія і тому подібне і для єдиного 

теоретико-методичного підходу застосовується цей класифікатор.  

До основних напрямів тематичного використання даних ДЗЗ відносяться: 

–  раціональне використання і періодична інвентаризація природних ресурсів;  

–  оперативне інформаційне забезпечення  суб'єктів управління і безпеки  

центрального, регіонального і локального рівнів;  

–  облік земель і організація раціонального землекористування;  

–  моніторинг надзвичайних ситуацій, екологічних лих, природних і 

техногенних катастроф;  

–  космічна діагностика регіональної інфраструктури, у тому числі 

протяжних інженерно-технічних комунікацій. 
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–  прогнозування, пошук і освоєння нових родовищ природних копалин на 

маловивчених і важкодоступних територіях;  

Обробка даних ДЗЗ – це багаторівневий процес, спрямований на отримання 

достовірного інформаційного продукту в результаті усунення спотворень і обліку 

додаткових даних і вимог користувачів. На цих рівнях виконуються наступні 

операції обробки космознімку (відповідно до ДСТУ 4758 : 2007 «Дистанційне 

зондування Землі з космосу. Обробка даних. Терміни і визначення понять»). 

Тематичні завдання гармонізовані з міжвідомчими класифікаторами і 

міжнародними класифікаторами, передбаченими в проектах GEOSS (Global 

Earth Observation System of Systems), GMES (Global Monitoring for Environment 

and Security), INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). 
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