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ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР
АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ
ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» — 30 РОКІВ:
ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Метою даної статті є стисло висвітлити історію розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Україні і про
вести аналіз внеску вітчизняних вчених у вивчення природних ресурсів дистанційними методами. Стаття
підготовлена у зв’язку із 30-річчям створення Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень
Землі ІГН НАН України». Відзначено роль вчених Інституту геологічних наук НАН України у впровадженні ма
теріалів супутникових зйомок у вирішення актуальних геологічних задач. Завдяки розробленим ними науковим
підходам вдалося проводити аналіз глибинної будови регіонів України і побудувати космогеологічні карти різно
го рівня генералізації, створити фізико-математичні моделі тепломасопереносу процесів формування пошуко
вого геотермічного сигналу при наявності в надрах покладів корисних копалин, виділити кільцеву структуру у
східній частини Приазовського регіону і скласти структурно-геологічну карту території Східного Приазов’я,
отримати нові дані про структуру та історію геологічного розвитку акваторії Азовського моря.
Наведено дані про організаційну структуру ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН
України» і здобутки наукового колективу. Зроблено аналіз внеску його співробітників у розвиток аерокосмічних
досліджень в Україні. Розглянуто подальші перспективи розвитку наукових досліджень в галузі дистанційного
дослідження Землі в Україні. Відзначено, що стратегія розвитку досліджень полягатиме в реалізації основних
положень розвитку світового суспільства, визначених рішеннями ООН зі сталого розвитку людства, шляхом
забезпечення його перш за все трьома складовими життєдіяльності, а саме — продовольством, питною водою
та енергоресурсами. У вирішенні цієї проблеми суттєву роль відіграватиме розробка сучасних методів та тех
нологій використання матеріалів гіперспектральних аерокосмічних зйомок та комп’ютерного моделювання
процесів енергомасообміну в геосферах Землі з метою розробки рекомендацій щодо вибору сценаріїв раціонально
го природокористування в умовах збалансованого соціоекономічного розвитку різних країн. На останок наведе
но перелік видань вчених Наукового центру.
Ключові слова: дистанційне зондування Землі; енергомасообмін в геосистемах; моделі фізичних процесів; ста
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Вступ
Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) є одним з
пріоритетних напрямів сучасної науки. Цей
напрям досліджує глобальні природні процеси
та явища, а саме — тектонічні, геодинамічні та
геоморфологічні процеси в геологічному сере
довищі Землі, зміни клімату, землетруси, ви
верження вулканів, цунамі, повені, зсуви тощо.
ДЗЗ дає можливість за допомогою аерокос
мічних засобів:
• проводити дослідження земної поверхні,
морів та океанів, пошуків корисних копалин,
визначення стану сільськогосподарських і лі
сових угідь, прогнозування надзвичайних си
туацій та оцінювання їх наслідків тощо;
• оперативно отримувати об’єктивну інфор
мацію про стан екосистеми Землі, вивчати
вплив діяльності людства на цю екосистему;
• виконувати широкий спектр завдань,
пов’язаних з розвитком міських агломерацій,
інвентаризацією та оцінюванням якості зе
мель, виявленням біопродуктивності нових
районів промислу в океанах і морях;
• сприяти прийняттю науково обґрунтова
них рішень щодо забруднення навколишнього
середовища, керування видобуванням міне
ральних ресурсів, ліквідації наслідків глобаль
них змін клімату та екологічно-природних ка
тастроф.
ДЗЗ як спосіб отримання інформації про
Землю та розташовані на земній поверхні
об’єкти відомий ще з ХІХ ст., але по-справ
жньому величезні інформаційні можливості
ДЗЗ почали розкриватись у другій половині
минулого століття, коли розпочалось активне
освоєння космосу. Багато країн світу долучи
лось до проведення аерокосмічних досліджень,
серед яких була й Україна.
Першими українськими установами, де роз
почали вивчати можливості дистанційних ае
рокосмічних методів для вирішення геологіч
них задач, були Інститут геологічних наук
НАН України (ІГН) і Науково-дослідний ін
ститут геології і розвідки горючих копалин ко
лишнього Міністерства нафтової і газової про
мисловості СРСР. Далі цю естафету перехопив
Науковий центр аерокосмічних досліджень
Землі, який був створений на базі відділу те
пломасопереносу в земній корі — наукового
підрозділу ІГН.
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Метою даної статті є стисло висвітлити істо
рію розвитку аерокосмічних досліджень Землі
в Україні і провести аналіз внеску вітчизняних
вчених у вивчення природних ресурсів дис
танційними методами. Стаття підготовлена у
зв’язку із 30-річчям створення ДУ «Науковий
центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН
НАН України».

Дистанційні аерокосмічні
дослідження в Інституті
геологічних наук НАН України
Використання аерокосмометодів у геології в
ІГН розпочалось з 70-х років минулого століт
тя. Поява матеріалів супутникових зйомок
континентального і регіонального рівнів дали
змогу проводити аналіз глибинної будови регі
онів України та на його основі створювати від
повідні схеми та космогеологічні карти різного
рівня генералізації (Лялько, Митник, 1975;
Лялько, 1979; Быстревская, Шаталов, 1980;
Лялько та ін., 1981; Шаталов, 1982; Лялько, Ша
талов, 1988; Чебаненко та ін., 1988, 1989; Верхо
вцев та ін., 1989; Верховцев, 2008).
З 1974 р. були започатковані роботи з впро
вадження фізико-математичних методів в ае
рокосмічні дослідження Землі при вирішенні
теоретичних і прикладних геолого-геофізичних
завдань (Лялько, Митник, 1975; Лялько, 1979;
Лялько, Шаталов, 1988; Лялько та ін., 1992).
У 1975—1979 рр. фахівцями успішно вико
нані дослідження з обґрунтування теорії і ме
тодики спеціальних видів дистанційних зйо
мок, зокрема теплової зйомки (Лялько, Мит
ник, 1975; Лялько, 1979; Лялько та ін., 1981).
Дослідниками створені фізико-математичні
моделі тепломасопереносу процесів форму
вання пошукового геотермічного сигналу при
наявності в надрах покладів корисних копа
лин, що формують в земній корі температурну
аномалію, яка може бути зафіксована в припо
верхневих товщах і на земній поверхні. Досвід
та результати використання матеріалів тепло
вої зйомки в геології узагальнені в роботах
(Лялько, Митник, 1975; Лялько, 1979; Лялько и
др., 1981).
У 1980 р. на основі дешифрування космічних
знімків, отриманих з пілотованих орбітальних
станцій «Салют-4», «Салют-6» і космічного
апарата Landsat-2, в результаті комплексної ін
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терпретації регіональних космічних фотозо
бражень і матеріалів геолого-геофізичного
дослідження С.С. Бистревською і М.М. Шаталовим (Быстревская, Шаталов, 1980) була виді
лена велика за розміром кільцева структура у
східній частини Приазовського регіону. Вони
також склали структурно-геологічну карту те
риторії Східного Приазов’я. Її автори відміча
ли, що до систем кільцевих і дугоподібних роз
ломів і особливо до ділянок їх перетину з лі
нійними розломними зонами різних напрямків
простягання приурочені форми, що виникли
внаслідок магматизму (штоки, дайки).
Значний науково-теоретичний та практич
ний внесок у геологічну інтерпретацію резуль
татів дешифрування матеріалів аерокосмічних
зйомок у 1980—2000-і роки зробили вчені від
ділу геотектоніки ІГН І.І. Чебаненко, А.Я. Ра
дзівілл, В.Я. Радзівіл, В.С. Токовенко, М.М. Ша
талов, В.Г. Верховцев, І.С. Потапчук, Ю.А. Ку
деля та ін.
У 1981 р. за матеріалами дешифрування кос
мічних знімків Є.Ф. Шнюков із співавторами
запропонували нові дані про структуру та іс
торію геологічного розвитку акваторії Азовсь
кого моря.
Геологічні дослідження з використанням ма
теріалів аерокосмічних зйомок проводили в
колишньому Міністерстві геології УРСР Б.О. Ні
колаєнко, О.О. Янцевич та ін.

Історія створення
сьогодення ДУ «Науковий
центр аерокосмічних досліджень
Землі ІГН НАН України»
У 1987 р. за ініціативою академіка НАН Украї
ни Б.Є. Патона при Відділенні наук про Землю
АН УРСР було створено Наукову раду з про
блеми «Вивчення природних ресурсів дистан
ційними методами» (Постанова Президії АН
УРСР № 186 від 29.05.1987 р.), яка працює й до
цього часу (голова Наукової ради — академік
НАН України В.І. Лялько).
У 1992 р. було засновано Державну установу
«Науковий центр аерокосмічних досліджень
Землі ІГН НАН України» (ЦАКДЗ, або Центр)
як самостійну юридичну установу (Постанова
Президії АН України № 150 від 20.05.1992 р.).
Центр був організований на базі відділу тепло
масопереносу в земній корі ІГН (завідувач —
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доктор геолого-мінералогічних наук В.І. Лялько) і лабораторії аерогеологічних методів
Науково-дослідного інституту геології і роз
відки горючих копалин колишнього Міністер
ства нафтової і газової промисловості СРСР
(керівник — кандидат геолого-мінералогічних
наук В.М. Перерва).
Упродовж майже 25 років незмінним дирек
тором ЦАКДЗ був доктор геолого-мінера
логічних наук В.І. Лялько (з 2010 р. — академік
НАН України). Сьогодні В.І. Лялько є Почес
ним директором Центру.
На даний час у ЦАКДЗ працює понад 70
співробітників (рис. 1), з них дві третини — нау
ковці, серед яких академік НАН України, два
члени-кореспонденти НАН України, 10 докто
рів наук, 24 кандидати (геологічних, географіч
них, технічних, фізико-математичних і біоло
гічних наук).
У Центрі під керівництвом академіка НАН
України В.І. Лялька розвивається наукова шко
ла «Енергомасообмін у геосистемах». Дослід
жуються процеси енергомасообміну в геосис
темах та їх вплив на фізико-хімічні та біологіч
ні механізми, які відповідають за формування
спектрального відгуку природних об’єктів. На
уковці працюють над застосуванням космічної
інформації при пошуках рудних, нерудних та
горючих корисних копалин як на суходолі, так
і на шельфі, вивчають зв’язки між геофізични
ми полями, прогнозують сейсмічні явища,
уточнюють будову «шовних» зон та інших тек
тонічних структур тощо.
У ЦАКДЗ розроблені нові ефективні косміч
ні методи й технології для вирішення ряду ак
туальних для України завдань раціонального
природокористування, зокрема пошуків на
фтогазових покладів на суходолі та шельфі, що
дозволило майже вдвічі підвищити результа
тивність відповідних робіт. Цю технологію
практично апробовано не лише в Україні, але й
у колишніх республіках СРСР, Об’єднаних
Арабських Еміратах, Марокко і Мавританії;
для оцінювання стану та врожайності агро
культур; аналізу екологічного стану територій
та акваторій у режимі моніторингу; космічно
го моніторингу тепловтрат на урбанізованих
територіях; космічного моніторингу (аудиту)
балансу парникових газів та ін.
Здійснюється підготовка аспірантів з науко
вих спеціальностей 103 — Науки про Землю та
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Рис. 1. Співробітники ЦАКДЗ ІГН НАН України
Fig. 1. Employees of CASRE of IGS of NAS of Ukraine

172 — Телекомунікації та радіотехніка, є док
торантура.
У науковому здобутку Центру — атласи «Ук
раїна з космосу» та «Космос — Україні», комп’ю
терно дешифровані космознімки українськоросійського космічного апарата «Океан-О»,
українських супутників «Січ-1» і «Січ-2», на
прикладі яких показано можливість їх вико
ристання для вирішення актуальних для Ук
раїни природоресурсних і природоохоронних
завдань.
Разом із Міжнародним інститутом приклад
ного системного аналізу (IIASA) та в рамках
Міжнародної програми «Партнерські ініціати
ви в галузі наук про Землю з вивчення Північ
ної Євразії» (NEESPI) у 2010 та 2012 рр. опублі
ковано російський та англомовний варіанти
монографії «Изменения земных систем в Вос
точной Европе».
Результати дослідницької діяльності Центру
високо поціновані в Україні. Вченим ЦАКДЗ
присуджено Державні премії України в галузі
науки і техніки: у 2004 р. — В.І. Ляльку (як спів
автору) за цикл робіт «Наукові основи фор
мування ресурсів підземних вод як джерела
якісного водопостачання та раціонального гос
подарського водокористування»; у 2005 р.  —
О.Д.  Федоровському, М.О. Попову та О.І. Са
хацькому (як співавторам) за цикл робіт
«Розв’язання проблем раціонального природо
користування методами аерокосмічного зон
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дування Землі та моделювання геодинамічних
процесів»; у 2011 р. — С.А. Станкевичу (як спів
автору) за цикл наукових праць, присвячених
технологіям дешифрування космознімків.
Результати досліджень Центру відображені
у понад 900 публікаціях у вітчизняних і зару
біжних виданнях (Лялько, 2018; Лялько та ін.,
2018; Костюченко та ін., 2020; Popov еt al., 2017,
2019, 2020, 2021), насамперед у 18 монографіях.
Найбільш значущі з них такі: «Аэрокосмичес
кие методы в геоэкологии», «Україна з космосу»
(Україна…, 1999), «Космос — Україні: Атлас
дешифрованих знімків території України з КА
«Океан» та інших космічних апаратів» (Кос
мос…, 2001), «Інформатизація аерокосмічно
го землезнавства» (Інформатизація…, 2001),
«Багатоспектральні методи дистанційного зон
дування Землі в задачах природокорист у
вання» (Багатоспектральні…, 2006), «Изменения
земных систем в Восточной Европе» (Измене
ния…, 2010), "Earth Systems Change over Eastern
Europe" (Earth…, 2012), «Спутниковые методы
поиска полезных ископаемых» (Спутниковые…,
2012), «Сучасні методи дистанційного пошуку
корисних копалин» (Сучасні…, 2017), «Парни
ковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки
та наслідки» (Парниковий…, 2015). Вченими
Центру складено державні стандарти (Дер
жавний…, 2003, 2007), словники (Словник…,
2004), навчальну літературу (Бурштинська,
2010; Инфраструкт ура…, 2013; Основи…,
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Рис. 2. Виставка наукових розробок «Установи НАН
України — місту Києву» (2014 р.). Академік НАН
України В.І. Лялько представляє В.В. Кличку, голові
КМДА, наукові розробки Центру
Fig.2. The exhibition of scientific developments «Insti
tutions of NAS of Ukraine to the city of Kyiv» (2014).
Academician of NAS of Ukraine V.I. Lyalko presents the
scientific developments of the Centre to V.V.  Klitschko,
Head of the Kyiv City State Administration

вих видань України з галузей геологічних і тех
нічних наук (спеціальності — 103 Науки про
Землю і 172 Телекомунікації та радіотехніка),
категорія Б.
З переліком наукових публікацій вчених
Центру можна ознайомитися на його сайті (http:
//www.casre.kiev.ua/uk/publications) та сайті елек
тронного "Українського журналу дистанцій
ного зондування Землі" (http://ujrs.org.ua/ujrs).
Розробки Центру успішно демонструються
на профільних вітчизняних та міжнародного
значення виставках (рис. 2, 3).
В ЦАКДЗ функціонує Центр колективного
користування, до матеріально-технічної бази
якого входять: польовий прецизійний спектро
радіометр FieldSpec3FR, система дистанційної
реєстрації мінливості спектрометричних
параметрів середовища DJI STS-VIS, система
реєстрації змін СО2 на основі газометричної
апаратури Qubit Systems 150, тепловізійна сис
тема FLUKE Ti110, багатоспектральна камера
DMS, інфрачервона камера One Pro, фото
метричні прилади КФ-08 і СФ-18, пірометри
TROTEC TP-10 і ADA instruments Infrared
Thermometer TemPro-1200, квадрокоптери
Phantom 3 Standard, Phantom 4 Multispectral,
Bebop Pro Thermal та ін.

Розвиток методів ДЗЗ
у відділах Центру

Рис. 3. Міжнародна спеціалізована виставка «HITECH EXPO. Високі технології», 2017 р.
Fig. 3. International specialized exhibition «HI-TECH
EXPO. High Technologies», 2017

2019) та науково-методичний посібник «Аеро
космічні дослідження геологічного середови
ща» (Аерокосм
 ічні…, 2010).
З березня 2014 р. на базі Центру видається
перший в Україні профільний електронний
«Український журнал дистанційного зонду
вання Землі» (http://ujrs.org.ua/ujrs). Наказом
Міністерства освіти і науки України від
02.07.2020 р. № 886 електронне видання «Укра
їнський журнал дистанційного зондування
Землі» включено до Переліку наукових фахо
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Організаційно ЦАКДЗ складається з п’яти
відділів:
• Енергомасообміну у геосистемах (завіду
вачка — кандидат географічних наук Л.О. Єлі
стратова). До складу відділу входить лаборато
рія технічних засобів ДЗЗ (завідувач — канди
дат геологічних наук С.С. Дугін).
• Геоінформаційних технологій у дистан
ційному зондуванні Землі (завідувач — членкореспондент НАН України М.О.  Попов).
До складу відділу входить лабораторія мето
дів обробки даних дистанційного зондування
(завідувачка — кандидат технічних наук
І.О. Пєстова).
• Аерокосмічних досліджень у геології (за
відувач — доктор геологічних наук С.М. Єси
пович).
• Геопросторового моделювання в аерокос
мічних дослідженнях (завідувач — доктор тех
нічних наук С.А. Станкевич).
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• Аерокосмічних досліджень в геоекології
(завідувач — кандидат геологічних наук В.Є. Фі
ліпович).
Відділ енергомасообміну в геосистемах
Завідувачка відділу — кандидат географічних
наук Л.О. Єлістратова (до 2018 р. відділ очолю
вав академік НАН України В.І. Лялько).
У відділі виконано значний обсяг теоретикометодичних і практичних досліджень: створе
но моделі процесів формування ресурсів під
земних вод; розроблено методи розрахунку
тепло- і масопереносу в земній корі; обґрунто
вано доцільність захоронення токсичних про
мислових стоків у надра; розроблено критерії
геотермічних пошуків корисних копалин, у
тому числі підземних вод та вуглеводневої си
ровини; узагальнено теоретико-методичні за
сади застосування матеріалів космічного зні
мання для вирішення актуальних завдань ра
ціонального природокористування, наприклад:
пошуків нафтогазових покладів на шельфі та
суходолі, оцінювання фітосанітарного стану та
пожежонебезпечності лісів, прогнозування
стану й урожайності зернових культур та еко
логічної ситуації в екосистемах. Розроблено та
застосовано нові ефективні методи й техноло
гії інтерпретації матеріалів сучасних аерокос
мічних гіперспектральних зйомок.
Уперше на основі матеріалів багатоспек
тральних космічних знімань експерименталь
но визначено основні балансові складові фор
мування парникового ефекту в межах України
з метою виявлення кількісних показників для
обґрунтування виділених нашій державі квот
парникових газів відповідно до Кіотського
протоколу. Передбачено довготермінові сцена
рії кліматичних та екологічних змін на регіо
нальному і локальному рівнях. Визначено
стратегії адаптації, зокрема у зв’язку з прогно
зованою ескалацією природних катастроф.
Відділ геоінформаційних технологій у ДЗЗ
Завідувач відділу — член-кореспондент НАН
України М.О. Попов. Відділ створено у 2004 р.
Основні напрями досліджень — інформаційнометодичне та алгоритмічне забезпечення робіт
із ДЗЗ, а саме: методичне й алгоритмічне забез
печення інтерпретації аерокосмічних зобра
жень; обґрунтування вимог щодо обліку пер
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спективних бортових комплексів ДЗЗ; розро
блення методів оцінювання якості та
інформаційних властивостей багато- і гіпер
спектральних аерокосмічних зображень; опра
цювання методології тестування супутнико
вих технологій на основі геоінформаційних
технологій і польових полігонних вимірювань;
створення вітчизняної понятійно-нормативної
бази у галузі ДЗЗ, її вдосконалення і гармоніза
ція з відповідними міжнародними стандарта
ми та нормами.
Вчені відділу розробляють теоретико-мето
дичні основи оброблення та аналізу багато- і
гіперспектральних аерокосмічних зображень
для вирішення різноманітних тематичних за
вдань ДЗЗ, ефективні алгоритми автоматизо
ваної інтерпретації аерокосмічних зображень.
Результати проведених досліджень впрова
джуються при вирішенні завдань реальної еко
номіки та оборонної тематики.

Відділ аерокосмічних досліджень у геології
Завідувач відділу — доктор геологічних наук
С.М.  Єсипович. Науковий напрям відділу —
розроблення методології вирішення геологіч
них завдань на базі широкого використання
матеріалів аерокосмічних зйомок у комплексі з
геолого-геофізичними, геохімічними та інши
ми даними. За допомогою матеріалів косміч
ного знімання створено нові технології пошу
ку покладів вуглеводнів на суходолі та шельфі;
апробовано супутникову технологію прогно
зування покладів нафти і газу в межах
Дніпровсько-Донецької западини, а на окре
мих її площах оцінено перспективи нафтогазо
носності.
Результати апробації технологій відкрива
ють перспективи для прогнозування нових ро
довищ вуглеводнів, що дозволить значною мі
рою вирішити паливно-енергетичну проблему
України, використовуючи власну сировинну
базу. Застосування зазначених технологій дає
змогу підвищити геологічну й економічну
ефективність геологорозвідувальних робіт щодо
виявлення покладів нафти і газу, збільшити
обсяг приросту запасів вуглеводневої сирови
ни на фоні зниження фінансових витрат.
Розроблено дистанційну методику аналізу
нафтогазового потенціалу шельфу Чорного мо
ря; здійснено рейтингове оцінювання нафто
газоперспективних об’єктів на шельфі; визна
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Рис. 4. Рафалівський рудний вузол. Польові геологіч
ні дослідження на відслоненнях Рафалівського ба
зальтового кар’єру. Ліворуч — провідний інженер від
ділу аерокосмічних досліджень у геоекології О.І. Ку
дряшов, праворуч — завідувач відділу кандидат гео
логічних наук В.Є. Філіпович
Fig. 4. Rafalovsky ore cluster. Field geological studies at
the outcrops of the Rafalovsky basalt quarry. On the left
is О.I. Kudryashov, Leading Engineer of the Department
of Aerocosmic Studies in Geoecology, and on the right is
V.Ye. Filippovich, Candidate of Geological Sciences, Head
of the Department

чено структурно-геоморфологічні та геологогеофізичні критерії для північно-західного
шельфу Чорного та акваторії Азовського морів.
Створено комплекс методів прогнозування
нафтогазоперспективних об’єктів Дніпровсь
ко-Донецької западини, який включає регіо
нальний, зональний і детальний рівні, кореля
цію поверхневих і глибинних аномалій. Реко
мендації за результатами досліджень впроваджені у НАК «Нафтогаз України», ПАТ
«Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування».
Відділ геопросторового моделювання
в аерокосмічних дослідженнях
Завідувач відділу — доктор технічних наук
С.А. Станкевич (до 2021 р. цей відділ під наз
вою «відділ системного аналізу» очолював
член-кореспондент НАН України О.Д. Федо
ровський). Відділ створено у 2002 р. з метою
проведення науково-дослідних робіт у рамках
наукового обґрунтування і впровадження ме
тодів системного аналізу для вирішення геое
кологічних і природоресурсних завдань на
основі аерокосмічної інформації ДЗЗ.
Основні напрями досліджень: розроблення
наукових основ системного моделювання про
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цесу одержання інформації космічними систе
мами ДЗЗ, визначення їхньої оптимальної
структури, параметрів та ефективності вико
ристання; опрацювання системної методології
розвитку та підвищення ефективності косміч
ного геомоніторингу для вирішення ресурсних
і екологічних завдань природокористування.
У відділі створено наукові основи для моде
лювання процесу одержання інформації кос
мічними системами ДЗЗ, визначено їхню опти
мальну структуру, параметри та ефективність
використання. Сформовано системну методо
логію розвитку та підвищення ефективності
аерокосмічного геомоніторингу для вирішення
проблем природокористування в умовах збіль
шення обсягу виконуваних тематичних завдань.
Відділ аерокосмічних
досліджень у геоекології
Завідувач відділу — кандидат геологічних наук
В.Є. Філіпович. Основними завданнями та
функціями відділу є створення нових методів і
технологій комп’ютерного оброблення та ін
терпретації аерокосмічних зображень для еко
логічного моніторингу в умовах трансформації
урбанізованих територій. У відділі опрацьо
вано методичні принципи і технології вико
ристання супутникової інформації під час ви
конання геологознімальних робіт в Україні;
запропоновано на основі використання кос
мічних даних модернізацію методики оціню
вання шкоди державі внаслідок нелегального
видобування бурштину.
На підставі дистанційних даних побудовано
просторово-часові моделі підтоплення терито
рій ґрунтовими водами в умовах міських агло
мерацій; розроблено методичні прийоми ви
явлення техногенного забруднення урбанізо
ваних територій важкими металами, а також
джерел забруднень водного середовища.
Створено методичні засади оцінювання гео
екологічного стану промислових центрів (для
Нікополя, Борислава, Києва, Кривого Рога, За
поріжжя, Херсона, Миколаєва, Маріуполя)
(рис. 4).
На основі використання космічної інфор
мації, цифрових моделей рельєфу та геологогеоморфологічних даних дано обґрунтування прогнозу розвитку зсувонебезпечних про
цесів на окремих ділянках Придніпровської
зсувної зони (м. Київ). Розроблено методику
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Рис. 5. Учасники міжнародної конференції «Нові методи картографування опустелювання та деградації земель
з використанням даних дистанційного зондування та геоінформаційних технологій», м. Марракеш, Марокко,
4—9 червня 2010 р.
Fig. 5. Participants to the International conference «Novel methods of desertification and land degradation mapping
using remote sensing data and geoinformation technologies», Marrakesh City, Morocco, June 4-9, 2010

аналізу теплового поля урбанізованих тери
торій за даними космічної зйомки та наземних термометричних досліджень (на прикладі
м. Київ).
Створено просторово-часові ряди теплово
го поля м. Київ, що дозволяє у моніторингово
му режимі аналізувати динаміку теплового на
вантаження на місто, визначати ділянки з під
вищеним тепловим забрудненням; проведено
районування території міста за ступенем ком
фортності проживання населення; дано реко
мендації щодо прийняття управлінських рі
шень з метою поліпшення містобудівного пла
нування.
Розроблено методичні основи застосування
космічних і наземних даних у тепловому діа
пазоні для оцінки тепловтрат у місті по лінії
«місто—район—окремий будинок». Результа
ти проведених робіт використовують приро
доохоронні та комунальні структури Київської
міської держадміністрації.
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Розробки відділу з використання дистанцій
них даних для геології та геоекології впродовж
останніх 20 років регулярно впроваджуються
у підприємства Державної геологічної служби
України.

Міжнародне співробітництво
ЦАКДЗ — перша в Україні наукова організа
ція, яка свого часу була прийнята до Європей
ської асоціації лабораторій дистанційного зон
дування (European Association of Remote Sen
sing Laboratories — EARSeL).
Центр підтримує наукові звязки з установа
ми Німеччини, Франції, Японії, Угорщини,
Польщі, Китаю, Марокко та інших країн. Вчені
ЦАКДЗ активно співпрацюють із зарубіжними
колегами з наукових інститутів й університе
тів та беруть участь у міжнародних конферен
ціях, форумах, симпозіумах та виставках
(рис. 5).
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Подальші перспективи розвитку
наукових досліджень в галузі ДЗЗ
Концептуально стратегія розвитку досліджень
полягатиме в реалізації основних положень
розвитку світового суспільства, визначених
рішеннями ООН зі сталого розвитку людства шляхом забезпечення його перш за все
трьома складовими життєдіяльності, а саме —
продовольством, питною водою та енерго
ресурсами.

У вирішенні цієї планетарної проблеми сут
тєву роль відіграватиме розробка сучасних ме
тодів та технологій використання матеріалів
гіперспектральних аерокосмічних зйомок та
комп’ютерного моделювання процесів енерго
масообміну в геосферах Землі з метою розроб
ки рекомендацій щодо вибору сценаріїв раціо
нального природокористування в умовах зба
лансованого соціоекономічного розвитку різних
країн при відповідних взаємних гарантіях обо
ронного характеру та міжнародної безпеки.
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