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Опис дисципліни
Дисципліна “Фотограмметрія та дистанційне зондування” спрямована на надання студентам знань
про теоретичні і практичні питання, які пов’язанні з використанням аерофото- і космічних знімків, а
також теоретичні основи, які розкривають суть фотограмметричних процесів.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

4/4

1. Загальні відомості з
фотограмметрії.

Знати суть та основні завдання фотограмметрії,
фототопографічні знімання, їх класифікація;
методи визначення форм, розмірів і положення
об’єктів із застосуванням фототопографічного
знімання; короткі відомості з історії розвитку
фотограмметрії; види аерофотознімання і
знімальний процес, основні технічні вимоги до
топографічного аерофотознімання.

Тести,
питання

4/4

2. Технологія
отримання метричного
знімку та його
геометричні
властивості.

Мати поняття про види аерофотознімання і
знімальний процес. основні технічні вимоги до
топографічного аерофотознімання. Побудова
зображення фотооб’єктивом. Параметри і
технічні характеристики фотографічних
об’єктивів.

Тести,
питання

4/4

3. Теорія
відокремленого знімка.

Знати основні положення теорії центрального
проектування, властивості перспективних
зображень, основні елементи центральної
проекції, елементи орієнтування
аерофотознімка, залежність між координатами

Тести,
питання

1

відповідних точок місцевості і аерофотознімка,
масштаб аерофотознімку, влив кута нахилу
аерофотознімка на його геометричні
властивості, вплив рельєфу місцевості на
геометричні властивості аерофотознімка,
вплив фізичних факторів на положення точок
аерофотознімках.
4/4

4. Комбінований метод
аерофототопографічної
зйомки.

Знати технологічні схеми комбінованої
аерофототопографічної зйомки. Площинна
фототріангуляція. Вміти трансформувати
аерофотознімки. Планова польова підготовка
аерофотознімків.

Тести,
питання

4/4

5. Стереотопографічний
метод
аерофототопографічної
зйомки.

Вміти стереоскопічно розглядати
аерофотознімки. Стереотопографічний метод
аерофототопографічної зйомки. Основи
дешифрування аерофотознімків. Істрія
дистанційних методів.

Тести,
питання

4/4

6. Основи цифрової
фотограмметрії.

Історичні аспекти розвитку цифрової
фотограмметрії. Цифрова фотограмметрія;

Тести,
питання

4/4

7. Навігаційне і
аерофотознімальне
обладнання,
принципова схема і
технічні характеристики
АФА

Знати навігаційне і аерофотознімальне
обладнання, принципову схему і технічні
характеристики аерофотоапарата.

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-4) – тестування, розв’язки задач

30

Модуль 2 (теми 1-7) – теоретичні питання, розв’язки задач

40

Модуль 3 (КПІЗ)

30
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Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

4

