
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Фотограмметрія (зі змістовим модулем: дистанційне 

зондування Землі) 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Заболотня Тамара Миколаївна, Резвушкин Юрій Борисович, 

викладачі  Класичного фахового коледжу Сумського 

державного університету 

Рівень  освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16  тижнів протягом  6-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 4,0  кредити ЄКТС, 

120 годин, з яких 96 годин становить контактна робота з 

викладачем (50 годин лекцій, 46 годин практичних занять), 

24  години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за спеціальністю 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вступ  до спеціальності (зі змістовим 

модулем: історія земельних відносин)», «Геодезія», 

«Топографічне та землевпорядне креслення», «Електронні 

геодезичні прилади» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені:  «Землевпорядне 

проєктування», «Комп'ютеризація землевпорядного 

виробництва», «Організація землевпорядних робіт» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань з основ 

фотограмметрії та навичок їх практичного застосування в  проведенні землевпорядних робіт 

з використанням матеріалів аерофотозйомки для розв’язання різноманітних задач 

землеустрою. 

 

 

 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ ФОТОГРАФІЇ І ЛІНІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ 

Тема 1. Вступ 

Предмет фотограмметрії, її задачі та зв'язок з іншими дисциплінами. Фототопографічні 

знімання, їх класифікація. Методи визначення форм, розмірів і положення об’єктів із 

застосуванням фототопографічного знімання. Короткі відомості з  історії розвитку 

фотограмметрії. 

Тема 2. Основні відомості про фотографію 

Фотоапарати, їх типи і будова. Основні характеристики об’єктива. Масштаб 

фотографічного зображення. Процеси в фотографії: зйомочний, негативний, позитивний. 

Фотографування. Одержання негативів та позитивів. 

Тема 3. Знімок як центральна проекція 

Основні положення теорії центральної проекції. Основні елементи центральної проекції. 

Системи координат знімків. Системи координат, які застосовуються в фотограмметрії. 

Математичні залежності між координатами точок знімка та місцевості.  

Тема 4. Геометричні властивості поодинокого знімку 

Елементи внутрішнього і зовнішнього орієнтування знімків. Залежність між плоскими 

координатами  точок місцевості і аерофотознімка. Перетворення координат у просторі через 

направляючі  косинуси. 

Змістовий модуль 2.  

АЕРОФОТОЗНІМАННЯ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ  

Тема 5. Поняття про аерофотознімання 

Види аерофотознімання і  знімальний процес, основні технічні вимоги до топографічного 

аерофотознімання. Побудова зображення фотооб’єктивом. Вивчення будови 

аерофотоапарата. Геометричні властивості аерофотознімків. Масштаб аерофотознімка. 

Фізичні характеристики аерофотознімків. Стереоефект і стереомодель. Підготовчі роботи – 

складання завдання на аерофотозйомку. Оцінка фотографічної якості аерофотозйомки. 

Визначення поздовжнього і поперечного перекриттів. 

Змістовий модуль 3.  

ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ  АЕРОФОТОЗНІМКІВ 

Тема 6. Трансформування аерофотознімків та монтування фотоплану 

Загальне поняття про трансформування аерофотознімків. Методика графічного 

трансформування. Методика оптико-графічного трансформування. Фототрансформатори. 

Трансформування поодинокого знімка. Фототрансформування рівнинної місцевості. 

Графічне трансформування дешифрованого зображення. Фотоплани. Монтаж і 

коректування фотопланів. Монтування фотоплану. Оцінка якості виготовлення фотоплану. 

Поняття про фотосхеми та їх використання. Методика виготовлення одномаршрутної 

фотосхеми. Контроль і оцінка точності монтажу фотосхеми. 

Тема 7. Геометричні властивості стереопари аерофотознімків  

Стереоскопічний зір. Штучний стереоефект. Види стереоефектів. Стереопара. Система 

координат стереопари. Аналоговий спосіб опрацювання стереопари. Призначення і 

побудова стереопроектора проф. Романовського. Призначення і побудова стереографа 

Дробишева Ф.В. (СД). Одержання стереоефектів за допомогою стереоскопу. Вивчення 

рельєфу за допомогою стереоскопу. 

Тема 8. Прив’язка аерофотознімків 

Поняття про прив’язку аерофотознімків. Способи геодезичної прив’язки  аерофотознімків. 

Прив’язка меж землекористувань. Матеріали, які здаються внаслідок прив’язки 

аерофотознімків. Розробка проекту планової прив’язки аерофотознімків. Призначення , ідея 

та загальна характеристика фототріангуляції. Поняття фототріангуляція. Основні способи 

фототріангуляції. Маршрутна фототріангуляція. 

 



 

Тема 9. Дешифрування аерофотознімків 

Поняття дешифрування аерофотознімків. Порядок проведення дешифрування. Ознаки 

дешифрування. Методи дешифрування знімків. Польові роботи при дешифруванні 

аерофотознімків. Підготовчі роботи при камеральному дешифруванні. Характеристика 

дешифрувальних ознак. Камеральне дешифрування аерофотознімків. 

Змістовий модуль 4.   

ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОГРАММЕТРІЇ  У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ  

Тема 10. Використання матеріалів аерофотознімання у землевпорядкуванні  

Оновлення топографічних карт. Застосування матеріалів аерофотознімання під час 

державного обліку земель та внутрігосподарського  землевпорядкування. Використання 

аерознімків для коректування планів землевпорядкування. Камеральні роботи при створенні 

і оновленні планів і карт. Визначення масштабу аерофотознімку при підготовці  даних для 

встановлення чи відновлення частини межі землекористування по матеріалах 

аерофотознімання. Підготовка даних для встановлення чи відновлення частини межі 

землекористування по матеріалах аерофотознімання. Коректування частини плану з 

використанням аерофотознімків. Графічний спосіб. Оптико-графічний спосіб. Підготовка 

даних для перенесення частини проекту в натуру з використанням аерофотознімків. 

Графічний спосіб. Оптико-графічний спосіб. Поняття і види фототопографічного знімання. 

Аеротопографічне знімання. Наземне фототопографічне знімання. Точність 

фототеодолітного знімання. Польові роботи при фототеодолітному зніманні.  

Тема 11.Поняття про космічну фотограмметрію 

Задачі космічної фотограмметрії та методи отримання інформації. Фотограмметрія 

космічних знімків. Системи координат. Ознайомлення з роботою GPS-приймачів. 

Тема 12. Основи цифрової фотограмметрії  

Загальні відомості про цифрову фотограмметрію. Принцип дії приладів із зарядковим 

зв’язком. Будова цифрових камер та їх параметри. Цифрові аерознімальні системи. Будова 

цифрової фотограмметричної станції. Побудова цифрових моделей об’єктів. Поняття про 

цифрові моделі об’єкта. Методи збирання даних для побудови моделі об’єкта. Побудова 

цифрової моделі рельєфу (ЦМР). Сканування фотографічних зображень. Фотограмметричні 

сканери. Ознайомлення із скануванням аерофотознімків на сканері та роботою цифрових 

фотограмметричних комплексів.  

Змістовий модуль 5. 

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ  

Тема 13. Загальна модель дистанційного  зондування Землі 

Розвиток методів дистанційного зондування Землі. Суть дистанційного зондування Землі. 

Аерокосмічний знімальний комплекс. 

Тема 14. Фізичні основи дистанційного  зондування Землі 

Основні чинники, які впливають на якість зображення. Спектральна характеристика земного 

ландшафту. 

Тема 15. Носії аерокосмічної апаратури 

Авіаційні літальні апарати. Безпілотні літальні апарати. Космічні літальні апарати. 

Тема 16. Супутникові наземні приймальні станції 

Структура супутникових наземних приймальних станцій. Технічні характеристики наземних 

приймальних станцій. Програмне забезпечення для опрацювання аерокосмічних зображень. 

Тема 17. Спектральні перетворення та класифікація зображень 

Принцип синтезації зображень. Усунення впливу атмосфери на космічні зображення. 

Методи контрольованої та неконтрольованої класифікації зображень. 

 

 

 



 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати історію  розвитку фотограмметрії як науки. Розрізняти суть, мету та задачі 

і значення предмету. Пояснювати поняття про фотографію. Описувати 

геометричні властивості аерофотознімків  та системи координат, які  

застосовуються в фотограмметрії. Одержувати негативи та позитиви. Вміти  

будувати  перспективу точки та прямої на просторовому кресленні. 

РН2. Знати поняття про аерофотознімання. Описувати види аерофотознімань  і 

знімальний процес. Знати  будову навігаційного і аерофотознімального 

обладнання та  технічні характеристики АФА. Приводити контроль якості 

аерофотознімання. Визначати масштаб аерофотознімка. Пояснювати фізичні 

характеристики аерофотознімків. Описувати стереоефект  і стереомодель. 

Проводити підготовчі роботи при аерофотозйомці та складати завдання на 

аерофотозйомку. Проводити визначення поздовжнього і поперечного 

перекриттів. 

РН 3. Знати поняття про трансформування аерофотознімків. Описувати  методики 

трансформування  знімків. Вміти проводити монтаж фотопланів та фотосхем і 

оцінювати якість виготовлення. Знати види стереоефектів та призначення 

стереоскопу, стереокомпаратора. Описувати порядок проведення дешифрування 

та ознаки дешифрування аерофотознімків. Вміти дешифрувати аерофотознімки  

та проводити роботи при польовому та камеральному дешифруванні 

аерофотознімків. 

РН 4. Знати  використання матеріалів аерофотознімання у землевпорядкуванні та  

способи оновлення планів і карт. Вміти готувати дані  для встановлення чи 

відновлення частини меж землекористування по матеріалах аерофотозйомки. 

Проводити корегування  частини плану з використанням аерофотознімків. 

Готувати дані для перенесення проекту в натуру з використанням 

фотозображення місцевості. Описувати поняття і види фототопографічного 

знімання та технологію отримання і опрацювання наземних фотознімків .Знати 

поняття  про космічну зйомку поверхні Землі та методи одержання зображення 

поверхні Землі при космічній зйомці. Описувати поняття про цифрову 

фотограмметрію та цифрові моделі об’єктів. 

РН 5. Описувати загальну модель дистанційного  зондування Землі. Знати фізичні 

основи дистанційного  зондування Землі. Описувати носії аерокосмічної 

апаратури. Знати структуру супутникових наземних приймальних станцій та  

технічні характеристики наземних приймальних станцій, програмне 

забезпечення для опрацювання  аерокосмічних зображень. Описувати принципи 

синтезації зображень. Знати методи контрольованої та неконтрольованої 

класифікації зображень. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4. Володіти основними поняттями, професійною термінологією, формами 

вираження, засадами та методами технічної діяльності. 

ПРН 7.  Володіти комп’ютером на рівні користувача землевпорядними та геодезичними 

програмами, здатність застосовувати інформаційні системи і технології для 

професійної діяльності. 



 

ПРН 8. Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього середовища, 

збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя, підтримувати та 

розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте життя в умовах 

впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

ПРН 9. Демонструвати навички самонавчання, відкритості до нових знань, проявляти 

вміння нести відповідальність за результатами своєї діяльності.  

ПРН 13. Використовувати основи геодезії для розв’язання спеціалізованих задач, обирати 

і застосовувати обладнання та інструменти для виконання топографо-

геодезичних робіт, демонструвати вміння виконувати різні види топографо-

геодезичних робіт з метою одержання планово-картографічного матеріалу, 

використовувати супутникові системи, автоматизовані способи зйомки. 

ПРН 15. Розв’язувати різні задачі при перенесенні проєктів в натуру, прив’язки і 

дешифрування аерофотознімків, складати фотоплани та здійснювати 

комбіновану зйомку, використовувати планово-картографічні матеріали та 

демонструвати готовність вносити зміни до них 

ПРН 18. Дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і 

техніко-економічних нормативних вимог у професійній діяльності.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ ФОТОГРАФІЇ І ЛІНІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ 

Тема 1. Вступ 

Л 1. Предмет фотограмметрії, її задачі та зв'язок з іншими дисциплінами. 

Фототопографічні знімання, їх класифікація. 

Тема 2. Основні відомості про фотографію 

Л 2. Фотоапарати, їх типи і будова. Основні характеристики об’єктива. Масштаб 

фотографічного зображення. Процеси в фотографії: зйомочний, негативний, 

позитивний. 

ПЗ 1. Фотографування. Одержання негативів та позитивів. 

Тема 3. Знімок як центральна проекція 

Л 3. Основні положення теорії центральної проекції. Основні елементи центральної 

проекції. 

Л 4. Системи координат, які застосовуються в фотограмметрії. Математичні залежності 

між координатами точок знімка та місцевості. 

Тема 4. Геометричні властивості поодинокого знімку 

Л 5. Елементи внутрішнього і зовнішнього орієнтування знімків. Залежність між 

плоскими координатами  точок місцевості і аерофотознімка. 

 



 

Змістовий модуль 2.  

АЕРОФОТОЗНІМАННЯ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ  

Тема 5. Поняття про аерофотознімання 

Л 6. Види аерофотознімання і  знімальний процес, основні технічні вимоги до 

топографічного аерофотознімання. Побудова зображення фотооб’єктивом. 

ПЗ 2. Вивчення будови аерофотоапарата. 

Л 7. Геометричні властивості аерофотознімків. Масштаб аерофотознімка. 

ПЗ 3. Підготовчі роботи – складання завдання на аерофотозйомку. 

ПЗ 4. Оцінка фотографічної якості аерофотозйом. 

ПЗ 5. Визначення поздовжнього і поперечного перекриттів. 

Змістовий модуль 3.  

ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ АЕРОФОТОЗНІМКІВ 

Тема 6. Трансформування аерофотознімків та монтування фотоплану 

Л 8.  Загальне поняття про трансформування аерофотознімків. Методика графічного 

трансформування. Методика оптико-графічного трансформування. 

Фототрансформатори. 

ПЗ 6. Фототрансформування рівнинної місцевості. 

ПЗ 7. Графічне трансформування дешифрованого зображення. 

Л 9. Фотоплани. Монтаж і коректування фотопланів. 

ПЗ 8. Монтування фотоплану. 

ПЗ 9. Оцінка якості виготовлення фотоплану. 

Тема 7. Геометричні властивості стереопари аерофотознімків 

Л 10. Стереоскопічний зір. Штучний стереоефект. Види стереоефектів. Стереопара.  

ПЗ 10. Одержання стереоефектів за допомогою стереоскопу. 

ПЗ 11. Вивчення рельєфу за допомогою стереоскопу. 

Тема 8. Прив’язка аерофотознімків 

Л 11. Поняття про прив’язку аерофотознімків. Способи геодезичної прив’язки  

аерофотознімків. Прив’язка меж землекористувань. 

ПЗ 12. Розробка проекту планової прив’язки аерофотознімків. 

Тема 9. Дешифрування аерофотознімків 

Л 12. Поняття дешифрування аерофотознімків. Порядок проведення дешифрування. 

Л 13. Ознаки дешифрування. Методи дешифрування знімків. 

ПЗ 13. Підготовчі роботи при камеральному дешифруванні. 

ПЗ 14. Характеристика дешифрувальних ознак. 



 

ПЗ 15. Камеральне дешифрування аерофотознімків. 

Змістовий модуль 4.  

ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОГРАММЕТРІЇ  У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ  

Тема 10. Використання матеріалів аерофотознімання у землевпорядкуванні 

Л 14. Оновлення топографічних карт. Застосування матеріалів аерофотознімання під час 

державного обліку земель та внутрігосподарського  землевпорядкування. 

Використання аерознімків для коректування планів землевпорядкування. 

ПЗ 16. Визначення масштабу аерофотознімку при підготовці  даних для встановлення чи 

відновлення частини межі землекористування по матеріалах аерофотознімання. 

ПЗ 17. Підготовка даних для встановлення чи відновлення частини межі 

землекористування по матеріалах аерофотознімання. 

ПЗ 18. Коректування частини плану з використанням аерофотознімків. Графічний спосіб. 

ПЗ 19. Коректування частини плану з використанням аерофотознімків. Оптико-графічний 

спосіб. 

ПЗ 20. Підготовка даних для перенесення частини проекту в натуру з використанням 

аерофотознімків. Графічний спосіб. 

ПЗ 21. Підготовка даних для перенесення частини проекту в натуру з використанням 

аерофотознімків. Оптико-графічний спосіб. 

Л 15. Поняття і види фототопографічного знімання. Аеротопографічне знімання. 

Наземне фототопографічне знімання. 

Тема 11. Поняття про космічну фотограмметрію 

Л 16. Задачі космічної фотограмметрії та методи отримання інформації .Фотограмметрія 

космічних знімків. 

ПЗ 22. Ознайомлення з роботою GPS-приймачів. 

Тема 12. Основи цифрової фотограмметрії 

Л 17. Загальні відомості про цифрову фотограмметрію. Будова цифрових камер та їх 

параметри. Цифрові аерознімальні системи. Будова цифрової фотограмметричної 

станції. 

Л 18. Побудова цифрових моделей об’єктів. Поняття про цифрові моделі об’єкта. 

Методи збирання даних для побудови моделі об’єкта. 

Л 19. Сканування фотографічних зображень. Фотограмметричні сканери. 

ПЗ 23. Ознайомлення із скануванням аерофотознімків на сканері та роботою цифрових 

фотограмметричних комплексів. 

Змістовий модуль 5. 

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 

Тема 13. Загальна модель дистанційного  зондування Землі 

Л 20. Розвиток методів дистанційного зондування Землі. Суть дистанційного зондування 

Землі. Аерокосмічний знімальний комплекс. 



 

Тема 14. Фізичні основи дистанційного  зондування Землі 

Л 21. Основні чинники, які впливають на якість зображення. Спектральна 

характеристика земного ландшафту. 

Тема 15. Носії аерокосмічної апаратури 

Л 22. Авіаційні літальні апарати. Безпілотні літальні апарати. Космічні літальні апарати. 

Тема 16. Супутникові наземні приймальні станції 

Л 23. Структура супутникових наземних приймальних станцій. Технічні характеристики 

наземних приймальних станцій. 

Л 24. Програмне забезпечення для опрацювання аерокосмічних зображень. 

Тема 17. Спектральні перетворення та класифікація зображень 

Л 25. Принцип синтезації зображень. Усунення впливу атмосфери на космічні 

зображення. Методи контрольованої та неконтрольованої класифікації зображень. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Підготовка до тестування. 

НД 5. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

електронним навчальним контентом. 

МН 2. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

МН 3. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 4. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 5. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 6. Аналіз історій і ситуацій. 

МН 7. Flipped learning/ перевернуте навчання. 

МН 8. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 9. Змішане навчання (blended-learning). 



 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з теорії управління, що є основою для самостійного навчання), робота з 

електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти 

тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити 

самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації 

щодо виконання практичних завдань). При подачі матеріалу також  використовуються 

наочні методи навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) 

наочності, плакатів, малюнків, схем), самостійне спостереження (через безпосереднє 

споглядання та сприймання явищ дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). 

Практичні заняття доповнюються практичними методами навчання: вправами, які 

передбачають  цілеспрямоване, багаторазове повторення здобувачами освіти певних дій та 

операцій (розумових, практичних), а також практичними роботами, що передбачають 

застосування знань здобувачами освіти  у ситуаціях, наближених до життєвих. Опанування 

навчальної дисципліни також передбачає використання пояснювального методу викладання 

і репродуктивного методу учіння, коли викладач не тільки повідомляє певні факти, але й 

пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти 

засвоюють матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування); інструктивно-практичного 

методу викладання і продуктивно-практичного методу учіння, коли викладач інструктує 

здобувачів освіти словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні 

практичні дії, а здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички. 

Аналіз історій і ситуацій, коли викладач розповідає здобувачам освіти реальну чи вигадану 

історію, що є прикладом певного поняття чи теорії, а студенти висловлюють свої думки, 

оцінюють поведінку і дії, наслідки. Перевернуте навчання, коли студенти поза аудиторією 

переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному 

занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його 

обговорення, виконують практичні завдання. Гнучкість, доступність та персоніфікація 

навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. Навчання через 

blended-learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого 

студент здобуває знання як очно, так і самостійно онлайн. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок;  використовує знання  з фотограмметрії для 

розв’язання практичних завдань та проблемних 

ситуацій, які характеризуються певною невизначеністю 

умов 

4 (добре) достатній  вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання з фотограмметрії у практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання з фотограмметрії, передбачені даною 

програмою 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на практичному занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання практичних і 

тестових завдань, оцінювання поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4. Графічна перевірка. 

М 5. Метод самооцінки. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Графічні засоби: схеми, малюнки. 

ЗН 4. Прилади (фотоапарати, стереоскоп). 

ЗН 5. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

ЗН 6. Сервіси: EO Browser, Google Earth PRO, Google My Maps і ArcGIS Online. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

1.Дорожинський О.Л. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Книга 

1.. Підручник. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка»,2019. 176 с. 

2. Бурштинська, Х В. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Кн. 2 : 

підручник / Х.В. Бурштинська, С.А. Станкевич, Ю. В. Денис. Львів , 2019.  

216 с. 

Допоміжна 

література 

1.Дорожинський О.Л., Тукай Р. Фотограмметрія. Підручник. Львів: 

Видавництво  Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 

332 с.  

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

2.Фотограмметрія і дистанційне зондування: конспект лекцій. Укл. 

Новицький В.В., Харків: ХНАМГ,2006. 66 с. 

3. Білокриницький С.М. Фотограмметрія і дистанційне зондування Землі: 

Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2007. 320 с. 

4. Дистанційне зондування з основами фотограмметрії : навчальний 

посібник / В. В. Білоус [та ін.]. К. , 2011. 367 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1.Заболотня Т.М. Фотограмметрія: дистанційний курс для студентів 

спеціальності 193.Геодезія та землеустрій освітньо-професійної програми 

«Землевпорядкування». URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua./78 

2. Землевпорядний  вісник .URL: http://www.zemvisnuk.com.ua 

3. Сайт землевпорядників України.URL: http://www.zemres.com 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/
http://www.zemvisnuk.com.ua/

