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У статті представлено приклади використання даних дистанційного зондування Землі 

для вивчення археологічної ситуації в басейні р. Броварка на Переяславщині. Автор описує 
підходи застосування аеро- та космознімків для вирішення конкретних проблем 
археологічних досліджень. Подана у статті інформація дозволяє переконатися у зручності 
та ефективності інтеграції даних дистанційного зондування Землі в археологічну науку. 
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Пам’ятки басейну р. Броварки вже понад 10 років є об’єктом окремого археологічного 

дослідження. Під час його реалізації був застосований комплексний мультидисциплінарний 
підхід, у межах якого, поряд із традиційними методами археології, використовувались 
географічні інформаційні системи (далі ГІС) та дані дистанційного зондування Землі (далі 
ДДЗ). У низці попередніх публікацій нами неодноразово висвітлювались результати 
просторового аналізу давніх поселенських структур мікрорегіону1. У даному дописі головна 
увага зосереджена на досвіді використання саме ДДЗ під час вивчення пам’яток басейну 
р. Броварка. Зокрема, напрямках та можливостях залучення даного типу джерел.  

До ДДЗ традиційно відносять аеро- та космофотознімки, результати сканування 
супутниковими, бортовими та наземними радарами тощо Варто зазначити, що інтеграція 
ДДЗ в археологічну науку не є новим явищем, а традиції їх використання виникли набагато 
раніше, ніж, наприклад, застосування ГІС. Удосконалення апаратних та програмних 
комплексів лише дозволило розширити можливості використання різного типу ДДЗ.  

Під час дослідження археологічної ситуації басейну р. Броварка нами 
використовувались декілька основних видів ДДЗ: аерофотознімки, супутникові знімки та 
дані радіолокаційної топографічної місії SRTM (версія 3). Рівень залучення кожного із 
зазначених видів джерел визначався, передусім, їх доступністю.  

                                                 
1 Вовкодав С.М. Анализ поселенческой структуры древнерусского времени бассейна р. Броварка [Электронный 
ресурс] / С.М. Вовкодав, А.В. Юрченко // Археология и геоинформатика. – Вып 7. – М., 2012. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) : цвет.; 12 см; Вовкодав С.М. Моделювання ресурсних зон поселень пізньоримського часу 
басейну р. Броварка на Переяславщині / С.М. Вовкодав // Переяславіка. Наукові записки. Збірник наукових 
статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5(7). – С. 253-257; Вовкодав С.М. Пам’ятки епохи енеоліту-
бронзи басейну р. Броварка на Переяславщині / С.М. Вовкодав, О.В. Юрченко // Переяславіка: Наукові записки 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: Збірник наукових статей. – 2015. – Випуск 
9 (11). – С. 68-76; Вовкодав С.М. Поселенська структура давньоруського часу долини р. Броварка на 
Переяславщині / С.М. Вовкодав, О.В. Юрченко // Археологія & Фортифікація України. Збірник матеріалів VІ 
Міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. – С. 115-
128; Вовкодав С.М. Система заселення давньоруського часу басейну р. Броварка на Переяславщині / 
С.М. Вовкодав, О.В. Юрченко // Старожитності Вишгородщини. Збірка тез, доповідей і повідомлень 16-ої 
науково-практичної конференції присвяченої «Дню пам’яті Ярослава Мудрого». – Вишгород, 2011 – С. 27-39; 
Вовкодав С.М. Система заселення пізньоримського часу басейну р. Броварка на Переяславщині / С.М. Вовкодав, 
О.В. Юрченко // Переяславіка: Наукові  записки Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав»: Збірник наукових статей. – 2017. – Випуск 12 (14). – С. 121–134. 
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На початкових етапах нашого дослідження аерофотознімки використовувались лише 
частково. Насамперед, це зумовлювалось незначною кількістю та невиразністю світлин, що 
були доступні автору (знімки були зроблені ще в радянський період). Та й межі їх 
просторового охоплення були невеликими. Тому головна дослідницька увага 
зосереджувалась саме на супутникових фото. Зокрема, нами використовувались 
багатоканальні знімки супутника Landsat, а також фото, що розміщені на серверах Bing, 
Google, Here, Яндекс тощо. Доступ до більшості існуючих картографічних online-ресурсів 
здійснювався через безкоштовну програму «SAS. Планета», що розповсюджується на умовах 
GNU General Public License. Вона має комплекс зручних інструментальних засобів 
перегляду, завантаження та аналізу різноманітних растрових та векторних основ, навіть, 
додавання власних шарів із даними. Шляхом використання даного програмного пакету нами 
були сформовані необхідні покриття різної роздільної здатності, що охоплювали переважно 
всю область інтересу та відіграли важливу роль у процесі дослідження мікрорегіону.  

Залучення космознімків для вивчення археологічної ситуації басейну р. Броварка 
відбувалося у межах реалізації декількох основних напрямків: 

- визначення просторової позиції вже відомих та виявлення нових об’єктів; 
- уточнення конфігурації та метричних особливостей археологічних пам’яток; 
- виявлення місць розташування зруйнованих об’єктів; 
- реконструкція палеоландшафту; 
- візуалізація археологічної інформації. 
Незважаючи на те, що ДДЗ постійно використовувались на різних етапах дослідження 

пам’яток басейну р. Броварка, все ж варто розглянути декілька конкретних прикладів їх 
впровадження у вивчення минулого мікрорегіону. Для аналізу особливостей розташування 
археологічних об’єктів важливе значення мають параметри географічного середовища. Саме 
воно значною мірою впливало на формування структури давніх систем заселення. Тому 
першочерговим завданням дослідження просторових зв’язків між археологічними 
пам’ятками є з’ясування закономірностей їх розташування відносно окремих елементів 
ландшафту. При цьому, необхідно враховувати параметри природньо-географічного 
середовища, які відповідають (або максимально наближені) часу існування досліджуваної 
поселенської мережі. Найбільш відчутних змін ландшафт досліджуваного мікрорегіону 
зазнав у першій половині 1960-х рр., під час створення осушувально-зволожуючої системи. 
Саме тоді, унаслідок меліоративних робіт, був майже повністю зруйнований первинний вид 
гідромережі мікрорегіону (рис. 1). Таким чином, постала проблема відтворення пов’язаного з 
р. Броварка гідрокомплексу. Для її вирішення нами був використаний комплексний аналіз 
ДДЗ, картографічних даних, писемних джерел та усних свідчень. Першочергово необхідні 
топографічні та гідрографічні дані були отримані в результаті перегляду низки карт, 
створених до меліоративних робіт: військово-топографічної карти Ф.Ф. Шуберта 1860-тих 
рр., (ХХІІІ ряд, лист 10 «Полтавская и Киевская губерния», масштаб 1:126000); німецьких 
військово-топографічних карт Deutsche Heereskarte 1943 р. (M-36-64-C, M-36-64-D, M-36-76-
A, M-36-76-B, масштаб 1:50000). На базі картографічної інформації, у середовищі ГІС 
MapInfo, було створено декілька тематичних векторних шарів: русла р. Броварка з 
притоками, рокит, боліт та лісових масивів окресленої території. Конфігурація русла річки, а 
також місця розташування інших елементів гідросистеми, уточнювались за результатами 
дешифрування космознімків. Останні відіграли важливу роль у відновленні вигляду 
гідросистеми домеліораційного періоду, оскільки саме на космознімках вдалося чітко 
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виявити значну частину її елементів (рис. 3). На підставі отриманих даних було згенеровано 
цифрову модель місцевості басейну р. Броварка. Вона дала можливість визначити основні 
природно-географічні характеристики території, що необхідні для проведення просторового 
аналізу давніх систем заселення (рис. 2)2.  

Також космознімки активно використовувались під час створення зведеної карти 
розташування курганних насипів досліджуваної території – фактично ГІС курганних 
насипів3. Роботи зі створення даної системи розпочалися ще 2010 р. Основним завданням 
подібних ГІС є позиціонування максимально можливої кількості курганів: як вже відомих, 
так і нововиявлених. Успішне виконання цієї процедури можливе лише за умови 
використання широкого спектру доступних джерел та комплексного інтерпретування 
результатів їх аналізу. Зокрема, нами були розглянуті матеріали польових досліджень, 
картографічні покриття, а також космознімки. У даному випадку останні дозволили 
локалізувати та уточнити просторову позицію об’єктів, виявлених під час польових розвідок 
та позначених на картах. Також завдяки космознімкам вдалося зафіксувати нові пам’ятки. 
Під час створення ГІС курганів були використані супутникові фото, що перебували у 
вільному доступі у всесвітній мережі: знімки місії Landsat 7 Circa 2000 (із просторовим 
дозволом 15 м), Landsat 7 TM (7 спектральних каналів, що мали різний просторовий дозвіл: 
1–5,7 – 30 м, 6 – 60 м; панхроматичний – 15 м), фото різної роздільної здатності, що 
містилися в онлай-сервісах Google. Хоча на той час територія Переяслав-Хмельницького 
району була покрита переважно знімками того ж спутника Landsat 7 Circa 2000 (15 м). Лише 
північна, західна та південно-східна частини були охоплені більш детальними фото, що 
дозволяли з великою точністю виявити більшість курганів. Декілька необхідних 
космознімків були отримані в онлайн-сервісі Digital Globe. Зазначимо, що під час реалізації 
даного дослідження ми також використали 4 аерофотознімки. Але, як вже зазначалось, вони 
покривали лише незначну частину досліджуваної території.  

Процес дешифрування ДДЗ потребував накопичення вихідної інформації, яка б 
дозволяла відрізняти характерні зміни кольору, контрасту та яскравості зображення на 
космознімку, що можуть ідентифікуватися як місця розташування курганів. Така інформація 
була отримана у середовищі ГІС MapInfo шляхом співставлення інформації з трьох 
різночасових картографічних покриттів. Таким чином, був створений векторний шар із 
точками, кожній з яких відповідав окремий курган. Використання саме трьох картооснов 
було зумовлено намаганням охопити якомога більше інформації про розташування курганів 
та більш точно їх локалізувати. Окремо був створений шар із пам’ятками, що виявлені під 
час польових досліджень. Загалом було отримано чотири шари із точковими об’єктами для 
подальшого порівняння та узагальнення. Кожен шар порівнювався із наступним. У випадку 
дублювання курганів на окремих шарах, одна точка видалялась. Така процедура виключала 
можливість повторення зображень одних і тих же об’єктів і дозволила створити узагальнену 
карту розташування курганів (рис. 4). Остання була співставлена з космознімками. Зони на 
фото, що ідентифікувались як місця розташування пам’яток, забезпечували можливість 

                                                 
2 Вовкодав С.М. Реконструкція давнього ландшафту басейну р. Броварка на Переяславщині / С.М. Вовкодав // 
Переяславіка. Наукові записки. Збірник наукових статей. – Вип. 6 (8). – 2012– C. 61-64. 
3 Вовкодав С.М. Информационная система курганных насыпей бассейна р. Броварка / С.М. Вовкодав // КСИА 
России. – М., 2012. – Вып. № 226 – C. 8-16; Вовкодав С.М. Создание информационной системы курганных 
насыпей бассейна р. Броварка. [Электронный ресурс] / С.М. Вовкодав // Археология и геоинформатика. – 
Вип. 6. – Москва., 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цвет.; 12 см. 
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уточнювати просторову позицію векторних об’єктів (рис. 5). Ті кургани, які не знаходили 
відповідності на ДДЗ та не були виявлені під час попередніх польових досліджень, 
сформували окремий щар-карту, що слугуватиме орієнтиром для подальших розвідкових 
обстежень в басейні р. Броварка. До вже готового узагальненого шару з курганами була 
прив’язана окрема база даних із переліком атрибутивної інформації, про що йшлося в 
окремих публікаціях автора4. Заначимо, під час створення інформаційної системи курганів 
досліджуваної території ДДЗ відіграли важливу роль у визначенні просторової прив’язки 
великої кількості об’єктів. Це значною мірою спростило локалізацію курганів, без 
проведення позиціонування за допомогою GPS-навігатора. Окрім цього, вони дозволили 
виявити низку нових невідомих раніше пам’яток. 

Дуже ефективним виявилось використання ДДЗ у дослідженнях ще одного типу 
пам’яток – «змійових» валів Переяславщини, значна частина яких знаходиться у межах 
басейну р. Броварка. Незважаючи на тривалий період дослідження «змійових» валів, що 
становить близько 150 років, все ж залишилася невирішеною проблема їх просторової 
конфігурації та точного позиціонування. Ситуацію ускладнювало те, що при загальній 
протяжності лінії валів близько 60 км, видимі ознаки мають лише 27,2 км, тобто 46 %. Тому 
виникла потреба пошуку місць розташування невідомих раніше сегментів шляхом 
використання ГІС та ДДЗ. Зокрема, мова йде про ті частини насипів, які нині повністю 
знівельовані та не проглядаються на поверхні. Враховуючи протяжність відрізків, де 
зараз вал не прослідковується (понад 5 км – Великого та 15 км Малого валу), така 
інформація є дуже важливою. Вона дає можливість відтворити лінію насипу, що 
максимально наближена до первинної, сформувати підґрунтя для пояснення специфіки 
розташування сегментів валів відносно елементів ландшафту, зрозуміти принципи їх 
створення та використання у минулому.  

Таким чином, нами був застосований комплексний багатоетапний підхід до аналізу 
різного типу джерел. Оскільки переважна частина зруйнованих сегментів валів не має 
видимих ознак на поверхні, тому їх пошук традиційними методами польової роботи не є 
результативним. Основним шляхом виявлення таких об’єктів є аналіз ДДЗ та 
картографічної інформації. Як і у випадку пошуку курганних насипів, у результаті 
обстеження карт нами був отриманий блок вихідної інформації, що в подальшому 
слугувала орієнтиром для визначення місць ймовірного розташування валу на 
космознімках. Тобто на трьох різночасових картах були ідентифіковані лінії валу та 
перенесені в окремі векторні шари. Також був створений векторний шар, що містив 
результати GPS-позиціонування збережених сегментів споруд (розвідки 2009-2010 рр.). 
Векторні шари з лініями розташування насипів були почергово співставленні з 
супутниковими фото. Навколо згаданих ліній здійснювався пошук ознак зміни кольору 
зображення, що могли б ідентифікувати зміни в структурі ґрунту: залишки насипу чи рову 
(рис. 6). У результаті проробленої роботи вдалося здійснити точну просторову прив’язку вже 
відомих відрізків «змійових» валів, виявити нові сегменти, а також визначити місця 
розташування насипів, що вже не мають видимих ознак. Отримані дані дозволили відтворити 

                                                 
4 Вовкодав С.М. Облік пам’яток курганного типу засобами ГІС / С.М. Вовкодав // Переяславіка. Наукові 
записки. Збірник наукових статей, 2010. – Вип. 4 (6). – С. 51-55. 
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конфігурацію валів, що максимально наближена до первинної, сформувати підґрунтя для 
пояснення специфіки розташування їх сегментів відносно елементів ландшафту (рис. 7)5.  

Важливе значення для просторового аналізу археологічних пам’яток басейну 
р. Броварка мало використання даних SRTM. На їх основі було згенеровано цифрова модель 
рельєфу (далі ЦМР) мікрорегіону. Як похідні від останньої, були створені цифрові поверхні 
ступеня нахилу, експозиції, затіненості тощо. Саме завдяки співставленню згаданих 
поверхонь із цифровими картами археологічних об’єктів вдалося виявити перелік 
просторових характеристик пам’яток та здійснити їх подальший аналіз. Зокрема, створення 
так званих описових моделей, моделювання зон господарського освоєння, давніх 
комунікацій, прогностичного моделювання тощо. Також варто зазначити, що отримана ЦМР 
є зручним засобом візуалізації особливостей розподілу археологічних об’єктів на місцевості. 

У 2018 р. для дослідження басейну р. Броварка започатковано використання 
мультимоторного безпілотного літального апарату (далі БПЛА) Dji Mavic Pro. На даному 
етапі його застосування нами апробована методика зйомки (фото- та відеофіксації) окремих 
наземних об’єктів, а також створення цифрових тривимірних моделей пам’яток та 
ландшафту (рис. 8). Генерування останніх відбувається шляхом використання технології 
фотограмметрії (фотомоделювання), завдяки якій тривимірна цифрова поверхня може бути 
отриманою з низки фотографій. Нами створенні моделі декількох пам’яток досліджуваного 
регіону: давньоруського городища та поселення в ур .Сковорода біля с. Вінинці) і сегменту 
Великого валу біля с. Мала Каратуль (рис. 9). Методика їх створення буде викладена в 
наступних публікаціях. Варто зазначити, що вже перші спроби використання аерозйомки з 
БПЛА переконують у перспективності та результативності їх інтеграції в археологічні 
дослідження. У подальшому нами планується активне використання фотозображень, 
отриманих за допомогою БПЛА в дослідженнях минулого басейну р. Броварка. Нині такі 
апарати є найзручнішими інструментальними засобами, що дозволяють оперативно 
здійснити зйомку необхідного об’єкту чи місцевості та отримати зображення (ортофотоплан 
та цифрову модель) із великим просторовим дозволом. Все це значною мірою оптимізує 
археологічні дослідження як на етапах польових розвідок та розкопок, так і в процесі 
обробки отриманої інформації. 

Досвід використання ДДЗ дозволяє стверджувати, що вони є зручним та ефективним 
інструментальним засобом, застосування якого значно розширює можливості археологічних 
досліджень та збільшує їх результативність. На нашу думку, інтеграція методики аналізу 
ДДЗ у вітчизняну археологічну науку є необхідною умовою її подальшого розвитку. Цей 
процес певною мірою ускладняються, з одного боку, обмеженим фінансуванням 
археологічних досліджень, з іншого, значною вартістю космознімків великої роздільної 
здатності та безпілотних технологій. Все ж у вільному доступі картографічних онлайн-
сервісів міститься велика кількість зображень різної роздільної здатності та зальотів різних 
періодів, які можуть успішно використовуватися для потреб археологів. 

 
 
 
 

                                                 
5 Вовкодав С.М. До проблеми пошуку знівельованих сегментів «змійових» валів Переяславщини / С.М. Вовкодав 
// Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті: Матеріали круглого столу, 16 жовт. 2015 
р., м. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 38-44. 
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EXPERIENCE OF USE OF REMOTE SENSING DATA IN ARCHAEOLOGICAL 

RESEARCHES OF THE BROVARAK RIVER BASIN IN PEREYASLAV REGION 
 

The article presents examples of the use of remote sensing data to study the archaeological 
situation in the Brovaraka river basin in Pereyaslav region. The author describes approaches to the 
use of aerial and space images to solve specific problems of archaeological research. The 
information provided in the article allows us to verify the convenience and efficiency of integrating 
the DDL into archaeological science. 
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Рис. 1. Сучасний стан гідрографічної мережі мікрорегіону 

 

 
Рис. 2. Модель гідрографічної мережі мікрорегіону в домеліораційний період 
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Рис. 3. Елементи гідромережі, знищені під час меліорації  

 

 
Рис. 4. Узагальнена карта розташування курганних насипів 
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Рис. 5. Векторні точкові об’єкти співставлені з космознімками
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Рис. 6. Збережені та зруйновані сегменти «змійових» валів на космознімках
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Рис. 7. Узагальнена схема розташування переяславських «змійових» валів, створена за 

результатами польових розвідок та обстежень ДДЗ 
(з елементами реконструйованого ландшафту) 
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Рис. 8. Аерофото пам’яток, що отримані за допомогою БПЛА
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Рис. 9. Тривимірні цифрові моделі археологічних об’єктів 

 


