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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ ІЗ ОСНОВНИМИ 

МЕТОДАМИ, І ТЕХНОЛОГІЯМИ ФОТОГРАММЕТРИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ 

АЕРОЗНІМАЛЬНИХ І НАЗЕМНИХ ЗНІМКІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ І ОНОВЛЕННЯ 

ТОПОГРАФІЧНИХ, КАДАСТРОВИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО 

МІСЦЕВІСТЬ АБО ОБЬЄКТИ І ОДЕРЖУЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ 

МЕТОДІВ В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ. 

Наприклад: Вміти створювати цифрові топографічні карти і цифрові моделі 

місцевості територій в масштабах 1: 500 - 1: 5 000 за допомогою аерознімальних і 

космічних знімків 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт; 

Інженерна геодезія; Цифрове картографування; Геодезичний моніторинг будівництва та 
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реконструкції будівель та споруд; Планування та організація геодезичного виробництва; 

Вища геодезія; Супутникова геодезія. 

 

Програмні результати навчання: 

знати: 

- теоретичні основи фотограмметрії;  

- можливості програмного забезпечення і фотограмметричних станцій; 

- технології визначення якісних і кількісних характеристик об’єктів по фотознімкам; 

методи створення планів — виконавчих знімань споруд і комунікацій на будівельних 

майданчиках; 

методи складання та практичного використання фронтальних планів споруд; 

методи складання планів та визначення об’ємів видобутої породи відкритих гірничо-рудних 

кар’єрів; 

теоретичні основи методів фотограмметрії, які застосовуються у прикладній інженерії, зокрема, у 

промисловому та цивільному будівництві, маркшейдерії, архітектурі, будівництві залізниць та 

автодоріг, суднобудівництві, машинобудівництві, медицині, тощо; 

 

володіти: 

- методами отримання просторової інформації. 

- дистанційними методами створення просторової інформації. 

- методами обробки просторової інформації. 

 

вміти: 

- виконувати фототеодолітне та цифрове наземне знімання різноманітних об’єктів; 

- отримувати кількісні характеристики об’єктів, які підлягають зніманню; 

- складати топографічні, фронтальні плани об’єктів та споруд. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 
лаборато

рні 
самості

йна 

1 2 3 4 5 6 

1. Формування та вимірювання мережі з використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення (СПЗ). 

2 2   

6 

2. Внутрішнє орієнтування знімків та вимірювання опорних 

точок в СПЗ. 

2 2  
6 

3. Взаємне орієнтування знімків  та урівнювання мережі в 

СПЗ. 

2 2  
6 

4. Створення ортофотоплану місцевості з використанням 

СПЗ. 

2 2  
8 



 

 

5. Побудова цифрової моделі місцевості  (ЦММ) з 

використанням СПЗ  

2 2  
8 

6. Створення цифрової моделі рельєфу (ЦМР) з 

використанням СПЗ. Розрахунок точності визначення 

координат і висот точок місцевості по стереопарі знімків. 

4 4  

8 

7. Принцип зйомки об’єктів наземним лазерним сканером 2 2  8 

8. Створення фотоплану і фотосхеми 2 2  8 

9. Побудова креслень фасадів будівель фотограмметричним 

методом з використанням програмних комплексів. 

4 4  
8 

10. Застосування методів наземної фотограмметрії при 

вивченні динамічних процесів 

2 2  
6 

 Всього 24 24  72 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Інженерна фотограмметрія» складає 60 балів та 100 балів 

відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів Засоби оцінювання 
Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 

40 70 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 
Розрахунково-графічну роботу передбачено на тему «Обчислення оптимальних 

параметрів стереофотограмметричного знімання фасаду будівлі». В цій роботі для 

підготовки технічного проектування стереофотограмметричного знімання довільно вибраного 

фасаду архітектури, розглянуто послідовність обчислення оптимальних параметрів знімання і 

розрахунок точності наземного фотограмметричного знімання. 

Студенту потрібно: визначити параметри точності визначення координат точок об'єкта при 

мінімальній кількості станцій фотографування (знімків). 
Робота складається з розрахункової та графічної частин і виконується у вигляді пояснювальної 

записки, що включає графічну частину (формат А4) [1]. 

 



 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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