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• ЦАКДЗ ІГН НАН України було засновано Постановою Президії АН 
України від 20.05.1992 р. на базі відділу тепломасопереносу в земній 
корі Інституту геологічних наук НАН України та Київського науково-
дослідного інституту космоаерометодів колишнього Міннафтогазпрому 
СРСР як самостійну юридичну установу.

• Директор Центру — академік НАН України, професор, докт. геол.-мінер. 
наук В.І. Лялько.

• Заступники директора — докт. техн. наук М.О. Попов, канд. техн. наук 
В.Г. Прокопенко. Вчений секретар — канд. біол. наук О.І. Левчик.

• Організаційно ЦАКДЗ складається з п’яти відділів:
• 1. Енергомасообміну в геосистемах (зав. відділом — академік НАН 

України В.І. Лялько).
• 2. Аерокосмічних досліджень в геоекології (зав. відділом — канд. геол. 

наук А.Г. Мичак).
• 3. Аерокосмічних досліджень в геології (зав. відділом — докт. геол. наук 

С.М. Єсипович).
• 4. Геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі (зав. 

відділом — докт. техн. наук М.О.Попов).
• 5. Системного аналізу (зав. відділом — чл.-кор. НАН України О.Д. 

Федоровський).
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• У складі Центру працює понад 100 
співробітників, з них майже дві третини – 
науковці, серед яких академік НАН України, 
член-кореспондент НАН України, 8 докторів 
наук, 22 кандидати (геологічних, 
географічних, фізико-математичних, 
технічних і біологічних наук), навчається вісім 
аспірантів.

•      В Центрі розвивається наукова школа 
«Енергомасообмін в геосистемах».  
Досліджуються процеси енергомасообміну в 
геосистемах та їх вплив на фізико-хімічні та 
біологічні механізми, які відповідають за 
формування спектрального відгуку природних 
об'єктів. Дослідження мають 
фундаментальний та водночас прикладний 
характер. 
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• Основні статутні наукові напрями та завдання Центру

•   теоретико-методичні та  практичні дослідження природних 
ресурсів України, зокрема, при пошуках, розвідці та розробці 
родовищ корисних копалин із застосуванням дистанційних 
засобів аерокосмічного базування;

• створення наукових основ аерокосмічного екологічного 
моніторингу території України з розробкою фізико-математичних 
моделей випромінювання та розсіювання в різних діапазонах 
електромагнітного спектра, які обумовлені земними 
утвореннями (рослинність, ґрунти, вода, повітря);

• теоретичне обґрунтування і експериментальна перевірка 
бортової апаратури та технології дистанційного зондування 
земних утворень в різних діапазонах електромагнітного спектра 
для вирішення природоресурсних та природоохоронних задач;

• міжнародна кооперація досліджень з дистанційного зондування 
Землі (ДЗЗ) з метою залучення передового зарубіжного досвіду, 
апаратури і технологій для потреб розвитку народного 
господарства та охорони навколишнього середовища в Україні. 



  

• У Центрі розроблені нові ефективні космічні методи 
та технології для вирішення ряду актуальних для  
України задач раціонального природокористування, 
зокрема для:

• пошуків нафтогазових покладів на суходолі та 
шельфі, що дозволило майже вдвічі підвищити 
існуючу результативність пошукових робіт і було 
практично апробовано не лише в Україні, але і в 
Російській Федерації, Туркменистані та Об'єднаних 
Арабських Еміратах;

• оцінки стану та врожайності агрокультур;
• оцінки екологічного стану територій та акваторій в 

режимі моніторингу;
• космічного моніторингу тепловтрат на 

урбанізованих територіях;
• космічного моніторингу (аудиту) балансу 

парникових газів. 
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• КОСМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ (АУДИТ) БАЛАНСУ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В 
УКРАЇНІ
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• КОСМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ (АУДИТ) БАЛАНСУ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В 
УКРАЇНІ
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• НОВІ СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОШУКУ ПОКЛАДІВ 
НАФТИ І ГАЗУ НА ШЕЛЬФІ
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• НОВІ СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОШУКУ ПОКЛАДІВ 
• НАФТИ І ГАЗУ НА ШЕЛЬФІ



  

• Відділ енергомасообміну в геосистемах (до 1992 р. — 
тепломасопереносу в земній корі) створено з метою проведення 
науково-дослідних робіт з дослідження енергомасообміну в 
геосистемах на основі комп’ютерного моделювання сучасних 
супутникових технологій; формування і реалізації єдиної 
наукової та науково-технічної політики Центру, розв’язання 
актуальних наукових проблем, підвищення його наукового 
потенціалу. У відділі виконано значний обсяг теоретико-
методичних та практичних досліджень: моделювання процесів 
формування ресурсів та гідрогеологічних умов охорони 
підземних вод, розробка методів розрахунку тепло- і 
масопереносу в земній корі, обґрунтування захоронення 
токсичних промстоків у надра; розроблено критерії геотермічних 
пошуків корисних копалин, в тому числі підземних вод та 
вуглеводневої сировини. Узагальнено теоретико-методичні 
основи застосування матеріалів космічних зйомок для 
вирішення актуальних задач раціонального 
природокористування, зокрема, пошуків нафтогазових покладів 
на шельфі, оцінки фітосанітарного стану та 
пожежонебезпечності лісів, прогнозування стану і врожайності 
зернових культур та екологічної ситуації в екосистемах, 
розроблено та застосовано нові ефективні методи і технології 
синергетичної інтерпретації матеріалів сучасних аерокосмічних 
гіперспектральних зйомок. 
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Вперше експериментально визначено основні балансові складові 
формування парникового ефекту в межах території України на 
основі матеріалів багатоспектральних космічних зйомок з метою 
виявлення кількісних показників для обґрунтування виділених 
Україні квот парникових газів відповідно до Кіотського протоколу. 
Розроблені довготермінові сценарії кліматичних та екологічних змін 
на регіональному та локальному рівнях. Визначено стратегії 
адаптації, в тому числі в зв‘язку з передбачуваною ескалацією 
природних катастроф.
   Ґрунтуючись на вказаних теоретико-методичних дослідженнях і 
досягненнях, відділом виконано значний обсяг впроваджень цих 
результатів у вигляді договірних робіт з виробничими 
організаціями, Міністерствами надзвичайних ситуацій та 
екоресурсів України, НАК «Нафтогаз України», з державною 
адміністрацією Києва, тощо. Про досягнення інших відділів нашого 
Центру ви довідаєтесь з коротких виступів їх завідуючих.
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• НАН України та Державним космічним агентством України 
(ДКАУ) Центр визначено головною організацією з комплексної 
розробки науково-методичних основ аерокосмічного зондування 
Землі для дослідження природних ресурсів і екологічного 
моніторингу. Тут розвиваються дослідження наукової школи 
«Енергомасообмін у геосистемах». На базі Центру працює 
Наукова рада НАН України по вивченню природних ресурсів 
дистанційними методами, секція ДЗЗ НТР Державного 
космічного агентства України та спеціалізована рада з 
присудження докторських і кандидатських наукових ступенів у 
галузі технічних та геологічних наук за спеціальністю 
«Дистанційні аерокосмічні дослідження». Центр — перша в 
Україні наукова організація, яка свого часу була прийнята до 
Європейської асоціації лабораторій дистанційного зондування 
(EARSeL). Центр має розвинуті міжнародні зв’язки та плідно 
співпрацює з Європейським Космічним Агентством (ESA), а 
також космічними агентствами та установами Росії, США, 
Німеччини, Франції, Угорщини, Польщі, Білорусі, зокрема, в 
рамках програм Міжнародної космічної станції, GEOSS-GMES та 
ін. 
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• Співробітникам Центру присуджено Державні премії 
України в галузі науки і техніки:

• – за 2004 р. В.І. Ляльку (як співавтору) за цикл робіт 
під назвою «Наукові основи формування ресурсів 
підземних вод як джерела якісного водопостачання 
та раціонального господарського водокористування».

• – за 2005 р. О.Д. Федоровському, М.О. Попову та О.І. 
Сахацькому (як співавторам) за цикл робіт під назвою 
«Розв’язання проблем раціонального 
природокористування методами аерокосмічного 
зондування Землі та моделювання геодинамічних 
процесів». 
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• Разом з Мінекології України Центр у 2011 році приймав участь у 
створенні державної системи космічного моніторингу довкілля 
України, застосування якої дозволило виявити масові 
несанкціоновані вирубки, звалища та самобуди на площі 
заповідних територій. Виставлені при цьому штрафні санкції 
порушникам сягають понад 60 млн. гривень.

• Від міжвідомчої Наукової ради НАНУ та НААНУ з проблем АПК у 
2011 р. до КМУ направлено пропозиції щодо використання 
технологій ДЗЗ в інтересах аграрного сектору економіки України 
(доповідач В.І. Лялько).

• До Державного агентства екологічних інвестицій України 
направлено проект “Космічний аудит балансу парникових газів 
України з метою уточнення їх викидів та поглинання”, реалізація 
якого може дати багатомільйонний економічний ефект при 
міжнародній торгівлі згідно з квотами Кіотського протоколу.

• У співпраці з Державним космічним агентством України 
виконуються дослідження по вирішенню актуальних для країни 
задач раціонального природокористування з використанням 
матеріалів супутникових зйомок з національних (“Січ-1”, “Океан”, 
“Січ-2”) та зарубіжних КА з наземною завіркою результатів ДЗЗ 
на типових ландшафтно-кліматичних полігонах. 
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• Науково-прикладна програма 
використання даних КА “Січ-2”

• В рамках виконання НДР “Вивчення глобальних і регіональних 
змін у навколишньому природному середовищі” (шифр: 
“Зондування”) передбачено відпрацювання методів:
 - оцінки екологічного стану ландшафтів України (шифр: 
“Екологія суходолу”); 
 - оцінки стану та прогнозу врожайності озимої пшениці (шифр: 
“Прогноз урожаю”);
- оцінки екологічного стану водних екотонів (гирлових зон та ін.) 
на основі ландшафтно-системного підходу (шифр: “Вода”);
- оцінки впливу геодинамічних факторів на екологічний стан 
урбанізованих територій в рамках космічного експерименту 
Програми “Січ-2” (шифр: “Місто”);
- пошуків покладів нафти та газу в рамках космічного 
експерименту Програми “Січ-2” (шифр: “Нафта та газ”).
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• Співпрацюючи з Державним космічним агентством 
України в попередні роки, ми розробили теоретико–
методичні основи вирішення вищезгаданих задач і, 
починаючи з 2012 року, будемо відпрацьовувати, 
користуючись матеріалами регулярних зйомок 
території України з КА “Січ-2”, адаптацію цих 
методичних підходів, використовуючи також 
матеріали наземних валідаційних спектрометричних 
зйомок в основних ландшафтно-кліматичних зонах 
України (Полісся, Лісостеп, Степ, Гірські регіони).

• При цьому бажано налагодити надійний оперативний 
режим одержання матеріалів зйомок від КА “Січ-2”. 

• Приклади вирішення задач раціонального 
природокористування, для яких потрібні матеріали 
зйомок КА “Січ-2”, наведено в демонстраційних 
постерах ЦАКДЗ.
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• В співпраці з IIASA та в рамках грантів Європейського 
Союзу проводяться дослідження по оцінці ризиків 
надзвичайних ситуацій та управління ними в довкіллі при 
розвитку регіональних кліматичних змін.

• За участю провідних фахівців ключових дослідницьких 
установ України, країн Європи (Міжнародний інститут 
прикладного системного аналізу – IIASA), а також США 
(Міжнародна програма з вивчення північної Євразії – 
NEESPI) видано монографію (російською та англійською 
мовами) «Изменения земных систем в Восточной Европе» 
(ред. В.И. Лялько, Киев, 2010. – 581 с. та 
«Академперіодика», Київ, 2012. – 486 с.). В монографії, 
передмова до якої написана Президентом НАН України 
Б.Є. Патоном, висвітлюються сучасний стан і перспективи 
досліджень кліматичних змін, змін стану екосистем і 
пов’язаних з ними загроз стабільному розвитку 
суспільства. Проілюстровано можливості практичного 
використання космічної і комп’ютерної інформації для 
розв’язання різних проблем природокористування.  
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• Видано навчальний посібник «Аерокосмічні знімальні 
системи» (Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. / – Львів: 
Львівська політехніка, 2010. – 292 с., в якому розглянуто 
загальну модель дистанційного зондування Землі, основні 
типи космічних та авіаційних літальних апаратів, їх 
можливості та характеристики. Подано принципи 
формування зображень, структуру, конструктивні 
особливості, передавальні властивості та технічні 
характеристики фотографічних, оптико-електронних, 
оптико-механічних, інфрачервоних, лазерних, пасивних 
мікрохвильових (радіотеплових) та радіолокаційних 
знімальних систем. Декілька підрозділів присвячено 
багатоспектральним та гіперспектральним знімальним 
системам. Розглянуто принципи побудови цифрових 
моделей рельєфу з використанням лазерних та 
радіолокаційних знімальних систем. 
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• Опубліковано науково-методичний посібник 
«Аерокосмічні дослідження геологічного 
середовища» / А.Г. Мичак, В.Є. Філіпович, В.Л. 
Приходько та ін. Міністерство охорони 
навколишнього середовища України. Держана 
геологічна служба. – К., 2010. – 246 с., у якому 
розглянуто методичні принципи і технології 
використання матеріалів дистанційної інформації при 
виконанні геологознімальних робіт в Україні на основі 
сучасних даних космічних зйомок. Наведена в 
науково-методичному посібнику інформація 
сприятиме методично обґрунтованому і більш 
ефективному використанню методів дистанційного 
зондування фахівцями геологічної служби України під 
час геологознімальних і пошукових робіт. 
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• Результати досліджень Центру за 20-річний період його 
роботи знайшли своє відображення у близько 600 
публікацій – статей, тез, патентів, монографій, серед яких 
такі: 

1. Аэрокосмические методы в геоэкологии / Лялько В.И., 
Вульфсон Л.Д., Жарый В.Ю. — Киев: Наук. думка, 1992. — 
206 с.

2. Космос – Україні: (Атлас дешифрованих знімків території 
України з КА «Океан» та інших космічних апаратів)  / За ред. 
В.І. Лялька та О.Д. Федоровського. – К., 2001. – 106 с.

3. Інформатизація аерокосмічного землезнавства / Ред. С.О. 
Довгий та В.І. Лялько. – К.: Наук. думка, 2001. – 606 с.

4. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі 
в задачах природокористування / За ред. В.І. Лялька, М.О. 
Попова. –  К.: Наук. думка, 2006. – 358 с.
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5. Аерокосмічні знімальні системи: навчальний посібник / 
Бурштинська Х.В. Станкевич С.А. – Львів: Львівська політехніка, 
2010. – 292 с.

6. Изменения земных систем в Восточной Европе / Ред. В.И. 
Лялько. – Киев: ПП «Фолиант», 2010. – 581 с. 

7. Аерокосмічні дослідження геологічного середовища: науково-
методичний посібник / А.Г. Мичак, В.Є. Філіпович, В.Л. Приходько 
та ін. – К.:  Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища України; Державна геологічна служба, 2010. – 246 с. 

8. Earth Systems Change over Eastern Europe / Coeditors P. 
Groisman, V. Lyalko. – K.: Akademperiodyka, 2012. – 488 p., 17 p. 
il.

9. Спутниковые методы поиска полезных ископаемых / Под ред. 
акад. НАН Украины В.И. Лялько и докт. техн. наук М.А. Попова. – 
Киев, 2012. – 436 с.
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• Закінчення

• І, нарешті, на закінчення декілька слів 
про наше бачення стану та перспектив 
розвитку ДЗЗ в Україні.
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• Стан та перспективи розвитку 
дистанційних методів дослідження Землі в 

Україні 
              Головні сучасні тенденції розвитку ДЗЗ
•      Загальна сума, на яку зараз виконуються послуги 

з ДЗЗ у світі складає близько 1 млрд. USD/рік. 
Поступово збільшується сумарна кількість діючих 
місій КА для отримання видової інформації (див. 
графік). На 04.07.2010 р. в космосі перебувало 986 
діючих КА. Збільшенню сумарної кількості КА на 
орбітах сприяє також той факт, що сучасні технології 
дозволяють створювати конструкції КА і бортові 
сенсори з більшими, ніж раніше строками 
функціонування в космосі (до 10-и й більше років). 
Одночасно розширяється коло країн, які запускають 
власні супутники для отримання видової космічної 
інформації високого просторового розрізнення. 
Сьогодні загальна кількість таких країн нараховується 
десятками.   
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• Становлення ДЗЗ в Україні
• В Україні завжди приділялась увага розвитку ДЗЗ, завдяки чому воно 

сформувалось у важливу науково-технічну складову 
загальнонаціонального космічного комплексу, зі своїми науково-
дослідними установами, центрами прийому, оброблення та 
розповсюдження космічної інформації, об’єднаними у певну 
інфраструктуру. 

•      Ухвалена нещодавно Верховною радою і підписана Президентом 
України Цільова науково-технічна космічна програма України на 2008-
2012 роки (ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 30 вересня 2008 року 
№ 608-VI ) передбачає завдання подальшого розвитку досліджень і 
створення нових технологій ДЗЗ для вирішення актуальних задач 
промисловості, сільського господарства, науки, національної безпеки.

•      Є, принаймні два чинника, чому така увага приділяється в програмі 
саме ДЗЗ. 

•      По-перше, постійно розширюється коло задач, у вирішенні яких 
ефективні саме методи і технології ДЗЗ. Саме тому у світі постійно 
зростає кількість запусків супутників ДЗЗ.

•      По-друге, спостерігається тенденція перерозподілу фінансового 
виграшу, який забезпечують інформаційні послуги, які базуються на 
використанні космічних знімків.  
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• Становлення ДЗЗ в Україні

• Задачі ДЗЗ вирішуються в Україні цілою низкою 
установ та організацій, серед яких провідними є 
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі 
(ЦАКДЗ), Морський гідрофізичний інститут (МГІ), 
Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, СКБ 
“Південне”, ДУ “Дніпрокосмос”, ДЦ “Природа” та інші. 

•      Вирішення завдань Космічної програми України 
неможливо без налагодженої системи підготовки 
спеціалістів і удосконалення їх кваліфікації. 

            Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України     ЦАКДЗ



  

            Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України     ЦАКДЗ

Становлення ДЗЗ в Україні
   

Динаміка підготовки науковців по роках з питань ДЗЗ та суміжних напрямків 



  

• Становлення ДЗЗ в Україні

• Всього за роки незалежності в Україні з напрямку ДЗЗ захищено 
близько 50 дисертацій.

•      Проведений огляд стану та основних напрямків підготовки 
фахівців у галузі ДЗЗ показує, що далеко не всі наукові та 
науково-технічні складові ДЗЗ є сьогодні у фокусі уваги 
дослідників-здобувачів наукових ступенів. Бракує досліджень у 
напрямках багатоспектральних і гіперспектральних методів, 
автоматизації інтерпретування аерокосмічних зображень, 
створення перспективних технічних засобів ДЗЗ, розроблення 
нових ефективних методів вирішення природоресурсних 
завдань, тощо. 

•      Потребує суттєвого покращання інформаційне забезпечення, 
а саме: створення нових навчальних посібників з напрямків ДЗЗ, 
поширення можливостей своєчасного ознайомлення з 
зарубіжними фаховими виданнями, надання можливості доступу 
до аерокосмічних зображень та сучасних засобів їхньої 
комп’ютерної обробки. До речі, інформаційна робота потребує 
покращання не тільки у відношенні фахівців з ДЗЗ, але й у 
відношенні тих службовців, хто приймає рішення.
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• Становлення ДЗЗ в Україні
• В останні роки приділялась увага розробленню 

нормативної та науково-методичної бази ДЗЗ, проведенню 
наукових досліджень. 

•      У 2002–2003 р.р. НКАУ спільно з ДКБ «Південне», 
ЦАКДЗ та ДП «Дніпрокосмос» розроблений перший 
український національний стандарт з ДЗЗ «Дистанційне 
зондування Землі з космосу. Терміни та визначення 
понять», який затверджений і чинність якому надано 
наказом №155 Держспоживстандарту України від 15.09.03 
р. Створено також Національний стандарт з ДЗЗ 
«Дистанційне зондування Землі з космосу. Обробляння та 
інтерпретування даних».

•      Видано 2004 році Словник з ДЗЗ. Словник містить 
систему термінів та понять, що використовуються у галузі 
ДЗЗ, та їх тлумачення.
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• Становлення ДЗЗ в Україні
• На протязі 2004 – 2010 р.р. в Україні виконано 

великий об’єм наукових та науково-практичних 
досліджень з різних напрямків ДЗЗ. Серед актуальних 
напрямків проведених досліджень були такі, як 
екологічний моніторинг довкілля; оперативний 
моніторинг повеней, підтоплень, лісових пожеж та 
інших природних катастроф; оцінка стану 
трубопроводів; пошуки корисних копалин; оцінка 
стану сільськогосподарських угідь та прогнозування 
врожаю; прогнозування змін земних систем та 
клімату; з використанням космічної інформації, тощо. 
Частина розробок українських фахівців з ДЗЗ 
запатентована в Державному Департаменті 
інтелектуальної власності України.
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• Перспективи розвитку ДЗЗ в Україні
• Першочерговими вбачаються наступні задачі: 
•      1) розроблення та створення державної системи ДЗЗ і 

відпрацювання її взаємодії з державними та міжнародними 
системами моніторингу навколишнього природного середовища.

•      2) виконання науково-прикладних програм з оброблення і 
використання аерокосмічних даних в інтересах вирішення 
природоресурсних та природоохоронних задач (екологічний 
моніторинг країни і окремих регіонів; прогнозування врожайності 
сільськогосподарських культур і пожежонебезпечності лісів; 
пошук нафтогазових покладів; оцінювання стану міських 
агломерацій (зсуви, підтоплення, тощо) та якості земель; 
вивчення сучасних геодинамічних процесів при реструктуризації 
вугільних шахт та ін.);

•      3) розроблення методичного та програмного забезпечення 
для підтримки державних і галузевих програм з моніторингу 
навколишнього природного середовища; 

            Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України     ЦАКДЗ



  

Перспективи розвитку ДЗЗ в Україні
•      4) проведення наземних та підсупутникових 

(авіаційних) калібрувально-завіркових робіт на 
українських наземних та морських полігонах, 
результати яких можуть становити інтерес також для 
калібрування матеріалів зйомок з зарубіжних та 
міжнародних КА;

•      5) налагодження взаємокорисного ефективного 
співробітництва з міжнародними організаціями і 
програмами;

•      6) покращення науково-методичної, інформаційної 
та науково-видавничої роботи: проведення 
конференцій, семінарів і виставок, видання науково-
технічних, навчально-методичних та довідково-
інформаційних матеріалів, сприяння комерціалізації 
даних і підготовці кадрів з ДЗЗ. 
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• Перспективи досліджень
•    Згідно рішень ООН про основні перспективи розвитку людства у 
ХХІ столітті зазначено, що добробут населення Землі перш за все 
залежатиме від раціонального енерговикористання, яке не 
погіршуватиме кліматичні умови і стан довкілля, та від 
забезпечення їжею і питною водою не лише так званого “золотого” 
мільярда, що проживає в розвинених країнах, але й решти жителів 
нашої планети.
    Вирішення такої проблеми потребує створення системи 
моніторингу довкілля на основі регулярного вимірювання його 
стану за допомогою сенсорів наземного та аерокосмічного 
базування.
    Саме цей напрямок повинен бути пріоритетним в планах як НАН 
України, так і ДКА України.
•   На найближчу перспективу основні зусилля колективу ЦАКДЗ 
мають бути зосереджені на вирішенні таких питань:
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• Перспективи досліджень

• створення єдиної теорії ДЗЗ, в основу якої мають бути 
покладені сучасні уявлення наук про Землю, теорія 
енергомасообміну в геосистемах, досягнення теорії систем;

• розробка теоретико-методичних основ дослідження та   
прогнозування взаємопов’язаних природно-техногенних і 
соціо-економічних процесів на базі матеріалів аерокосмічних 
зйомок, кругообігу вуглецю в природі та моделювання 
енергомасообміну в геосферах;

•   розробка теоретико-методичних основ, нових способів та 
алгоритмів автоматизованого оброблення та інтерпретації 
багатоспектральної і гіперспектральної аерокосмічної 
інформації від сучасних засобів аерокосмічного знімання;

• удосконалення моделей фізичних процесів, що 
відбуваються на суходолі та на шельфі, в контексті 
аерокосмічних досліджень нафтогазоперспективності 
територій;
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• Перспективи досліджень

•  розроблення нових методик вирішення тематичних задач ДЗЗ 
на    основі комплексування багато- та гіперспектральних даних 
ДЗЗ та інформації, що отримується наземними (польовими) 
методами на калібрувальних полігонах. Особливу увагу слід 
приділити розробленню ефективних методик пошуку корисних 
копалин, прогнозуванню змін земних покровів та клімату, 
можливих повеней, підтоплень, оцінювання врожайності 
сільськогосподарських культур, сучасних геодинамічних 
процесів, зокрема при реструктуризації шахт та ін.

• впровадження наукових розробок в світовий науковий кругообіг 
через зростання участі в міжнародних наукових конференціях, 
публікації, активізації міжнародних зв’язків з європейськими 
установами та інститутами;

•  впровадження наукових розробок у практику промислових 
організацій для підвищення ефективності їх природоресурсної 
та природоохоронної діяльності.

            Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України     ЦАКДЗ


