


 
 



1.1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
(денна форма навчання ) 

Найменування  
 показників 

Галузь знань, 
напрям підготовки, 

ОКР 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна заочна 
 

Кількість кредитів – 4,5 
 

 
Галузь знань -  

19 -  Архітектура та 
будівництво  

 
Нормативна 

 

   Модулів - 2  
 
 
 

Напрям підготовки  

 «Геодезія, 
картографія та 

землеустрій» 

Рік підготовки: 
 

   Змістових модулів - 2     1-й, 2-й 1-й 

 Індивідуальне науково -
дослідне завдання  - КР 

Семестр: 

 
Загальна кількість годин -

135 

2-й, 3-й 1-й 

Лекції 
 

 
16 год.   

 
6 год. 

 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи  
студента – 5   

 

 
 
 
 

Освітній 
рівень: 

 
магістр 

Практичні, семінарські 

0 год. 

Лабораторні 

 
28 год. 

 
6 год. 

Самостійна робота 

 
91 год. 

 
123 год. 

 
Індивідуальні завдання 

 
Мова навчання: 

українська 

КР 
 

Вид контролю: 
Залік  - 3сем 

 
Залік  - 1сем 

 
 
Примітка:  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання — 42/91 

для денної форми навчання — 12/123 



 
2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Інженерна фотограмметрія» відноситься до складу 
нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Геодезія 
та землеустрій» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр». 

Передумовами для вивчення дисципліни «Інженерна фотограмметрія» є 
формування у студентів компетентностей у сфері геодезії, картографії, 
ландшафтознавства, топографії, основ землеустрою та кадастру. 

Метою навчальної дисципліни «Інженерна фотограмметрія» є вивчення  
теоретичних основ наземного фотограмметричного знімання та освоєння 
технічного обладнання та методів обробки матеріалів знімання при вирішенні 
інженерних задач. 

В результаті вивчення дисципліни  у студента формуються фахові 
(спеціальні) компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  
- знання та розуміння області геодезії та землеустрою.  
- здатність використання інформаційних технологій.  
- здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість 

навчання впродовж життя.  
- здатність працювати як самостійно, так і в команді.  
- здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, 

принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою.  
- здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, 

екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), 
вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи.  

- здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у 
навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи 
та технічні підходи.  

- здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і 
землеустрою.  

- здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення 
професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою.  

- здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в 
галузі геодезії та землеустрою.  

- здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, 
геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання.  

- здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати 
геопросторові дані у польових та камеральних умовах.  



3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Програмні результати вивчення дисципліни «Інженерна 
фотограмметрія»: 

- знання та розуміння теоретичних основ геодезії, вищої та інженерної 
геодезії.  

- знання та розуміння щодо теоретичних основ топографічного і 
тематичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного 
зондування Землі та фотограмметрії.  

- знання та розуміння методів і технологій створення державних 
геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, 
топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для 
вишукування, проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, 
громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з 
використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів.  

- застосування знань та розумінь для використання основних методів 
збирання даних в галузі геодезії і землеустрою, їх систематизація і класифікація 
відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання.  

- застосування знань та розумінь у використанні геодезичного і 
фотограмметричного обладнання і технології.  

- застосування знань та розумінь щодо методів математичного оброблення 
геодезичних і фотограмметричних вимірювань.  

- застосування знань та розумінь щодо розроблення карт і збирання 
кадастрових даних із застосуванням комп’ютерних технологій, 
геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії.  

- застосування знань та розумінь щодо обробки даних геодезичних 
вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням 
геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи 
керування базами даних.  

- формування суджень щодо основних технологій і методик планування і 
виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань.  

- формування суджень та розумінь щодо комп’ютерного оброблення 
результатів знімань в геоінформаційних системах.  

- формування суджень щодо методів організації топографо-геодезичного і 
землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту та 
реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі використання 
знань з основ законодавства і управління виробництвом. Ознайомлення 
студентів з основами теорії перспективи, видами та технологією космічного, 
аерофото- та наземного знімання, з основами та теорією обробки поодиноких 
знімків та стереопари, зі змістом та технологією створення топографічних карт 
фотограмметричним методом. 



На основі результатів навчання у студентів з вивчення дисципліни 
«Інженерна фотограмметрія» повинен сформуватись рівень знань і навичок з: 

- основи теорії перспективи; головні визначення фотограмметрії та 
залежності з елементами фотознімання; теорію фототріангуляції; теоретичне 
обґрунтування деформації фотограмметричних моделей та точність 
фотограмметричних побудов; теорію розпізнавання образів та дешифрування 
знімків; методику створення топографічних карт та кадастрових планів 
фотограмметричним методом; теоретичні основи інших методів дистанційного 
зондування; 

- виконувати проектування та оцінку точності аерофотознімання; 
опрацьовувати знімки як на спеціальному фотограмметричному обладнанні, так 
і без нього – безпосередньо на знімках; розпізнавати фотографічні зображення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Назви змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1  Інженерна фотограмметрія 

 
ТЕМА 1. Основи наземної 
фотограмметрії  

12 2    10 16 2  2  12 

ТЕМА 2. Виконавча зйомка 
споруд 

16 2  4  10 12     12 

ТЕМА 3. Визначення 
деформацій будівель 

14 2  2  10 14 2    12 

ТЕМА 4. Визначення 
деформацій інженерних 
споруд 

12 2  2  8 12     12 

ТЕМА  5. Фотограмметрія 
у с-г, землевпорядкуванні 
та кадастрі 

11 2  2  7 15   2  13 

 
Разом за змістовим модулем 
 

 
65 

 
10 

  
10 

  
45 

 
69 

 
4 

 
 

 
4 

  
61 

Змістовий модуль 2   Просторове моделювання 
 

ТЕМА 6. Використання 
інших методів зйомок для 
розв’язання  задач 

19 2  2  15 21      21 

ТЕМА 7. Фотограмметрія в 
архітектурі 

19 2  2  15 21     21 

ТЕМА 8. Просторове 
моделювання 

30 2  12  16 24 2   2  20 

 
Разом за змістовим модулем 
 

 
68 

 
6 

  
16 

  
46 

 
66 

 
2  

 
 

 
2 

  
62 

Разом по дисципліні 
 

135 16  28  91 135 6  6  123 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

5.1. Теоретичний зміст дисципліни (курс лекцій) 
(денна форма навчання )  

 
№ 
п/п 

Теми та питання лекцій Література 

Змістовий модуль 1   Інженерна фотограмметрія 
 
1 ТЕМА 1. Основи наземної фотограмметрії  

1. Основні поняття про фотограмметричні методи 
вимірювань 
2. Системи координат 
3. Елементи орієнтування 
4. Основні формули фототеодолітної зйомки 
5. Точність наземної фотограмметричної зйомки 
6. Прилади для фотозйомки 
7. Прилади для фотограмметричної обробки матеріалів наземної 
фототеодолітної зйомки 
 

 
[1, с. 4 – 8] 

[1, с. 8 – 20] 
 

2 ТЕМА 2. Виконавча зйомка споруд  
1. Загальні відомості 
2. Розрахунок оптимальних параметрів зйомки 
3. Застосування нормального і конвергентного випадків 
зйомки 
4. Польові фотознімальні і геодезичні роботи 
5. Аналітична обробка знімків 
6. Визначення крену споруд 
 

 
 [1, с.26 –35] 

[1, с.140 – 142] 
[5, с.104 – 106] 

 

3 ТЕМА  3. Визначення деформацій будівель  
1.Теоретичні основи фотограмметричних способів 
визначення деформацій 
2. Визначення деформацій при загальному випадку 
зйомки 
3. Визначення великих деформацій 
4. Польові роботи при визначенні деформацій споруд 
 
 

 
 

 [1, с.59–65] 
  [2, с. 93 – 97] 
  [6, с.105-109] 

4 ТЕМА 4. Визначення деформацій інженерних споруд 
1. Камеральна обробка знімків  
2. Дослідження роботи будівельних машин 
3. Застосування фотограмметрії при дослідженні 
гідротехнічних споруд 
4. Застосування фотограмметрії при гірничих 
вимірюваннях 
 
 

 



5 ТЕМА 5. Фотограмметрія у сільському господарстві, 
землевпорядкуванні та кадастрі 

1. Дешифрування по аерофотознімкам 
сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних 
насаджень, пасовищ, сіножаті, перелогів) 
2. Дешифрування несільськогосподарських угідь 
3. Використання фотограмметрії при складанні проектів 
землеустрою, інвентаризації земель, створенні 
земельного кадастру; дешифруванні соціально-
економічних територіальних систем 
 

 
 

[1, с.140 – 142] 
[5, с.104 – 106] 

 

Змістовий модуль 2   Просторове моделювання 
 

6 ТЕМА 6. Використання інших методів зйомок для 
розв’язання метричних задач 
1. Телевізійна, багатоспектральна, радіолокаційна, 
інфрачервона та інші види зйомок 
2. Цифрові технології зйомок  
 

 
 
 

  [2, с. 93 – 97] 
  [6, с.105-109] 

7 ТЕМА 7. Фотограмметрія в архітектурі 
1. Загальні відомості 
2. Польові фотограмметричні і геодезичні роботи 
3. Особливості застосування аналітичного методу для 
архітектурних обмірів 
4. Визначення параметрів споруд, які мають форму тіл 
обертання 
 

 
 [1, с.128 – 131] 
[5, с.112 – 114] 

 

8 ТЕМА 8. Просторове моделювання 
1. Основи просторового моделювання. 
2. Теоретичні основи наземного цифрового 
стереофотограмметричного знімання та лазерного 
ЗД-сканування.  
3. Сканери для виконання аерознімальних робіт. 
  

 
  [2, с. 93 – 97] 
  [6, с.105-109] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Теоретичний зміст дисципліни (курс лекцій) 
 (заочна форма навчання ) 

 
№ 
п/п 

Теми та питання лекцій Література 

1 ТЕМА 1. Основи наземної фотограмметрії  
1. Основні поняття про фотограмметричні методи 
вимірювань 
2. Системи координат 
3. Елементи орієнтування 
4. Основні формули фототеодолітної зйомки 
5. Точність наземної фотограмметричної зйомки 
6. Прилади для фотозйомки 
7. Прилади для фотограмметричної обробки матеріалів наземної 
фототеодолітної зйомки 
 

 
[1, с. 4 – 8] 
[1, с. 8 – 20] 

 

2 ТЕМА 2. Фотограмметрія у сільському господарстві, 
землевпорядкуванні та кадастрі 

1. Дешифрування по аерофотознімкам 
сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних 
насаджень, пасовищ, сіножаті, перелогів) 
2. Дешифрування несільськогосподарських угідь 
3. Використання фотограмметрії при складанні проектів 
землеустрою, інвентаризації земель, створенні земельного 
кадастру; дешифруванні соціально-економічних 
територіальних систем 
 

 
 [1, с.26 –35] 

[1, с.140 – 142] 
[5, с.104 – 106] 

 

3 ТЕМА 8. Просторове моделювання 
1. Основи просторового моделювання. 
2. Теоретичні основи наземного цифрового 
стереофотограмметричного знімання та лазерного 
ЗД-сканування.  
3. Сканери для виконання аерознімальних робіт. 
 

 
 

 [1, с.59–65] 
  [2, с. 93 – 97] 
  [6, с.105-109] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2  Теми лабораторних занять  

 
№ 
п/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1  Складання проекту фототеодолітної зйомки 10 2 

2  Визначення висот об’єктів  2  

3  Визначення елементів внутрішнього 
орієнтування фотокамери 

2  

4  Визначення координат точки методом 
фотограмметричної засічки 

2 2 

5  Дешифрування по фотознімкам інженерних 
об’єктів, сільськогосподарських і 
несільськогосподарських угідь, соціально-
економічних територіальних систем  

 

12 

 

2 

Разом  28 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Самостійна робота 

 
№ 
п/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 Основи наземної фотограмметрії 

 
4 14 

2 Виконавча зйомка споруд 
Складання проекту фототеодолітної зйомки 
 

6 10 

3 Визначення деформацій будівель і інженерних 
споруд 
 

6 12 

4 Визначення висот об’єктів 
 

8 8 

5 Визначення елементів внутрішнього орієнтування 
фотокамери 
 

6 8 

6 Визначення координат точки методом 
фотограмметричної засічки 
 

6 8 

7 Визначення кренів інженерних споруд на 
стереокомпараторі аналітичним методом за 
матеріалами наземного фотограмметричного 
знімання 

6 8 

8 Використання цифрових методів обробки знімків 
фототеодолітного знімання 
 

6 8 

9 Наземна фотограмметрія 
 

6 9 

10 Технологія складання топографічних карт 
 

5 10 

11 Використання фотограмметричних методів при 
складанні кадастрових планів 
 

4 10 

12 Застосування фотограмметрії у землевпорядкуванні 
 

6 10 

13 Поняття про грунтове картографування з 
використанням фотограмметричних методів 

 

4 8 

14 Трасування лінійної споруди на стереомоделі за 
матеріалами повітряного фотознімання на 
цифровій фотограмметричній станції 

 

6 8 
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5.4. Індивідуальні завдання 

 
  Індивідуальне навчально-дослідне завдання є формою індивідуально-

консультативної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком 
індивідуально-консультативної роботи. 

Навчальним планом з дисципліни «Інженерна фотограмметрія» 
передбачаються індивідуальні завдання у вигляді курсової роботи. 

Курсова робота на тему «Створення тривимірних моделей інженерних 
споруд методами наземної фотограмметрії» (6 семестр). 

 Зміст курсового проекту 
  Вступ  
1 Аналіз нормативних вимог до створення моделей інженерних споруд  
  1.1. Аналіз існуючих методів створення тривимірних моделей 

1.2. Аналіз та вибір засобів для виконання наземного 
фотограмметричного знімання 

 

2 Проектування наземного фотограмметричного знімання   
     2.1.  Розрахунок основних параметрів наземного фотограмметричного 

знімання     
    2. 2. Попередній розрахунок точності наземного фотограмметричного 
знімання 
    2.3.  Проетування та попередній розрахунок  точності польових 
геодезичних робіт.  

 

3 Калібрування цифрової знімальної апаратури  
  3.1.  Аналіз та вибір моделей калібрування цифрових неметричних 

камер   
3.2.  Створення калібрувального полігону 
3.3.  Калібрування цифрової неметричної камери 

 

4 Створення тривимірної моделі об’єкту архітектури за матеріалами 
нааземного фотограмметричного знімання 

 

  4.1.  Підготовчі роботи 
4.2.  Вибір станцій  фотографування, налаштування цифрової 
апаратури, виконання польових фотографічних та геодезичних робіт 
4.3.  Створення тривимірної моделі об’єкту архітектури за матеріалами 
наземного фотограмметричного знімання 

 

 Висновки  
Список використаної літератури 

 

      Графічні матеріали 
1. Тривимірна модель об’єкту архітектури  

 
 
 

 

 



6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання – це способи спільної роботи викладача і студентів, 

спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань, придбання 

практичних навичок і умінь, розвиток у них пізнавальних здібностей, 

формування високих моральних, ділових та професійних якостей.  

При проведенні лекційних і лабораторних робіт з дисципліни 

«Інженерна фотограмметрія» застосовують словесні, інноваційні, наочні та 

практичні методи навчання, які приведені на схемі 1. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

СЛОВЕСНІ ІННОВАЦІЙНІ НАОЧНІ ПРАКТИЧНІ 

Розповідь 

Пояснення 

Бесіда 

- евристична 

- репродуктивна 

- вступна 

Інструктаж 

- вступний 
- поточний 
- підсумковий 

Метод презентацій 

Робота в групах 

Мозковий штурм 

Ілюстрація 

Демонстрація 

Спостереження 

Лабораторна робота 

Практична робота 

Вправи 

- підготовчі 

- тренувальні 

- графічні 

- усні 

Робота на 
виробництві 



7. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ  
 
Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни «Інженерна 

фотограмметрія» (незалежно від форми  контролю) в Університеті оцінюється 
за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу 
(чотирибальну – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» чи 
вербальну – «зараховано», «незараховано») та шкалу ЄКТС згідно з таблицею 1.  

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і 
критерії оцінювання наведена в таблиці 2. 

Таблиця 1.           Шкала оцінювання знань студентів в Університеті 

 
 

 Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інженерна фотограмметрія» 
здійснюється у формі поточного, модульного (рубіжного) та підсумкового 
контролів, які передбачені «Положенням про систему оцінювання успішності 
навчання здобувачів вищої освіти в Одеському державному аграрному 
університеті». 

Поточний контроль – це оцінка роботи студентів за всіма видами 
аудиторної  занять (лекції, лабораторні заняття) та самостійної роботи, яка 
відображає навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу 
дисципліни. Поточний проводитися у формі:  комп'ютерного тестування, усного 
опитування або письмового експрес-контролю на лабораторно-практичних 
заняттях, виконання  та захисту лабораторних робіт, опрацювання завдань робочих 
зошитів, підготовки статей, презентацій, доповідей на конференціях, написання 
рефератів, есе та інше, підготовки конспектів навчальних чи наукових тем тощо. 

Сума балів 
Оцінка  
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
екзамен залік 

90-100 A відмінно 
 
 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 
64-73 D 

задовільно 
60-63 E 
35-59 FX 

незадовільно не зараховано 
1-34 F 



 

Таблиця 2. Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання 
Сума 

балів за 
100-

бальною 
шкалою 

Оцінка 
в ECTS 

Значення 
оцінки ECTS 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 7 
90 - 100 A відмінно Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили 

Високий (творчий) відмінно зараховано 

82 - 89 B дуже добре Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна 

Достатній 
(конструктивно- 

варіативний) 

добре 

74 - 81 C добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; контролювати 
власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок 

 
 



1 2 3 4 

64 - 73 D задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивний)

60 - 63 E достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину його відтворює 

на репродуктивному рівні 

 

35 - 59 FX незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 
(рецептивно

продуктивний)

1 - 34 F незадовільно з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів 

 
 



Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять 
визначає викладач.  

Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється шляхом 
виставлення в журналі обліку роботи викладача оцінок, отриманих студентом 
за кожний зарахований вид роботи, згідно із робочою програмою дисципліни.  

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основою 
для  проведення модульних контрольних робіт і враховуються викладачем при 
визначенні підсумкової  оцінки за модуль.  

Модульний (рубіжний) контроль  – перевірка знань студентів після 
вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни 
(модуля). 

Модульний контроль проводиться за розкладом аудиторних занять за: 
1) тестами в електронному варіанті за рішенням кафедри;  
2) в письмовій формі за вирішенням ситуаційної задачі чи  практичного 

завдання.  
До модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали індивідуальний навчальний план, тобто передбачені в конкретному 
змістовому модулі всі види навчальної роботи. 

Бал за модуль розраховується з урахуванням балів за поточний контроль 
і модульну контрольну роботу. 

Оцінювання поточного та модульного контролів здійснюється за                       
100-бальною шкалою з подальшим переведенням у національну шкалу та 
шкалу ECTS (табл.1.). 

Модуль, за який студент отримав від 0 до 59 балів із 100 можливих 
підлягає перездачі (один раз). Незадовільна оцінка за заліковий модуль не 
компенсується оцінкою за інший модуль. Перездача модулів з метою 
підвищення позитивної оцінки дозволяється 1 раз. 
 Підсумковий контроль – інтегроване оцінювання результатів навчання 
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах за 
національною шкалою і шкалою ЄКТС, яке включає семестровий контроль та 
атестацію студента. З дисципліни «Інженерна фотограмметрія» передбачено 
підсумковий контроль у вигляді вигляді заліку. 

Семестровий контроль у формі заліку – підсумкова кількість балів з 
дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як середнє (арифметичне чи 
вагове) балів за модулі.  Додаткових контрольних заходів щодо прийому заліку – 
не допускається. 

Результати заліку оцінюються за 100-баловою шкалою, яка відповідає 
національній шкалі – «зараховано», «незараховано» та шкалі ЄКТС. 

Студент не отримує залік, якщо кількість балів, одержаних з будь-якого модуля 
з дисципліни у семестрі менше 60 балів.  
 



8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Аерофотознімки 
2. Фотосхеми 
3. Фотоплани 
4. Негативи 
5. Стереоскоп 
6. Анагліфічні карти 
7. Лінійка Дробишева 
8. Геодезичні транспортири 
9. Циркулі – вимірники 
10. Масштабні лінійки  
11. Топографічні карти масштабів М 1 : 25 000, 1 : 50 000 
 

Перелік плакатів 
1. Орієнтування та визначення масштабу аерознімка 
2. Умовні знаки топографічних карт – населені  пункти 
3. Умовні знаки топографічних карт – дорожня мережа   
4. Умовні знаки топографічних карт –  гідрографія  
5. Умовні знаки топографічних карт – грунторослинний покрив 
6. Умовні знаки топографічних карт – місцеві предмети 
7. Визначення координат на знімку 
8. Види повітряного фотографування 
9. Дешифрування топографічних об’єктів  
10. Будова трансформатора МГІ 
11. Схема зальотів по маршрутам 
 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 
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3. Вахрамеева Л.А. Картография . – М.: недра, 1981.  
4.Воронков Н.Н., В.С.Плотников, Е.И.Калантаров и др. Геодезия. 

Геодезические и фотограмметрические приборы: Справочное пособие М., 
Недра, 1991. – 429 с.: ил. 



5. Дорожинський О.Л., Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. – Львів: 
Видавництво Національного університету « Львівська політехніка », 2008. – 
332 с. 

6. Дробышев Ф.В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии. Учебник для 
вузов. – М., Недра, 1973. – 288 с. 

7. Ильинский Н.Д., А.И.Обиралов, А.А.Фостиков. Фотограмметрия и 
дешифрование снимков. Учебник для вузов. – М., Недра, 1986. –  375 с. 

8. Коншин М.Д. Аэрофотограмметрия: Учебник для вузов. – Москва., Недра, 
1967. – 348 с. 

9. Лобанов  А.Н. Фотограмметрия: Учебник для вузов. 2–е узд., перераб. и доп. 
– М., Недра, 1984. – 552 с. 

Допоміжна 
 

10. Геодезичний енциклопедичний словник за редакцією В.Літинського. Л.: 
Євросвіт, 2001-     667с. 

11. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 і 
1:500 

12. Умовні знаки для топографічної карти масштабу 1:10 000. (затверджено 
наказом  Міністерства екології та природних ресурсів України від 
09.07.2001р., №254) 

13. Умовні знаки для топографічних карт масштабів 1:25 000, 1:50 000, 1:100 
000. (затверджено наказом  Міністерства екології та природних ресурсів 
України  від   27.08.2002р., №330). 
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