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Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Фотограмметрія та дистанційне зондування» – 

це дисципліна професійної підготовки, яка формує у майбутніх фахівців з 

геодезії та землеустрою умінь та компетенцій оволодіння теоретичними і 

практичними навичками застосування різних методів отримання та 

фотограмметричної обробки аналогових і цифрових аеро- та космічних 

зображень, планування польотів БПЛА для визначення форми, розмірів, 

взаємного розташування об’єктів на земній поверхні, дешифрування 

фотознімків, трансформування знімків, створення ортофотопланів. 

Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути такі 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1 Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології 

ЗК 5 Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел 

ЗК 7 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення 

ЗК 12. Знання та розуміння області геодезії та землеустрою 

Фахові компетентності: 

ФК 3 Поглибленні знання способів зображення земної поверхні на 

картах та планах, приладів та методів геодезичних вимірювань, принципів 

побудови геодезичних мереж, математичної обробки геодезичних вимірів, 

організації та управління геодезичним виробництвом 

ФК 5. Розуміння теоретичних основ фотограмметрії та дистанційного 

зондування землі, методів отримання та обробки цифрових аерокосмічних 

зображень 

ФК 12 Здатність вибирати й розраховувати картографічні проекції, 

складати карти і плани різного змісту 

Навчання спрямоване на отримання таких результатів. 

ПРН 2. Здатність демонструвати знання теоретичних основ геодезії, 

вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землевпорядкування і 

земельного кадастру 

ПРН 6. Здатність поєднувати теорію основ інформатики і 

геоінформаційних технологій і практику використання комп’ютерних 

програмних засобів та баз даних для оброблення результатів геодезичних 

вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, для виконання проектів 

землеустрою, розроблення землевпорядної, кадастрової документації та 

документації з оцінки земель, складання карт і підготовки кадастрових даних 

із застосуванням комп’ютерної техніки, геоінформаційних систем й цифрової 

фотограмметрії 

ПРН 8 Здатність демонструвати вміння застосовувати методи збирання 

інформації, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого 

проектного або виробничого завдання топографо-геодезичного та 

землевпорядного змісту 

ПРН 9. Здатність обирати і застосовувати сучасну геодезичну і 
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фотограмметричну техніку і технології, методи математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних вимірювань 

 

Розподіл годин за видами занять  

Вид занять Кількість годин 

V семестр 

Лекції 18 

Практичні заняття 8 

Лабораторні роботи 10 

Самостійна робота 69 

Всього годин 105 

VI семестр 

Лекції 18 

Практичні заняття 8 

Лабораторні роботи 10 

Курсова робота 30 

Інша самостійна робота 39 

Всього годин 105 

 

Тематика лекційного курсу 

Змістовий модуль 1. Основи фотограмметрії 

Тема 1 Вступ 

Тема 2 Теорія координатного знімання 

Тема 3 Аерофотознімання 

Тема 4 Дешифрування аерофотознімків 

Змістовий модуль 2. Фотограмметричне опрацювання 

аерофотознімків та фототеодолітне знімання 

Тема 5 Трансформування аерофотознімків 

Тема 6 Технологія опрацювання поодинокого знімка та стереопари 

знімків 

Тема 7 Фототріангуляція 

Тема 8 Фототеодолітне знімання 

Змістовий модуль 3. Цифрова фотограмметрія  

Тема 9 Основи цифрової фотограмметрії 

Змістовий модуль 4. Основи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) 

Тема 10 Сутність дистанційного зондування 

Тема 11 Опрацювання та застосування космічних зображень 

Теми практичних занять 

1. Вивчення елементів центральної проекції 

2. Побудова перспективи точки, відрізка 

3. Побудова перспективи сітки квадратів 

Теми лабораторних робіт 

1. Ознайомлення з будовою та призначенням стереоскопа 

2. Визначення середнього та окремого масштабів аерофотознімків 
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3. Перенесення об’єктів із знімка на карту 

4. Вимірювання знімків на стереокомпараторі 

5. Ознайомлення з процесом трансформування знімків 

6. Дешифрування аерофотознімків 

7. Ознайомлення з будовою та принципом роботи стереог 

8. Ознайомлення з космічними системами ДЗЗ і космічними 

зображеннями різної просторової роздільної здатності 

9. Ознайомлення з можливостями програм MultiSpec 

10. Ознайомлення з можливостями програм QGIS, ERDAS 

11. Комп’ютерна обробка багатозональних знімків 

12. Робота з підпрограмою Models. Exe фотограмметричної станції 

DELTA 

13. Орієнтування пари растрових образів 

14. Вивчення особливостей відображення об’єктів у різних 

спектральних зонах 

Індивідуальне завдання 

Курсова робота: «Планування аерознімальних робіт та дешифрування 

аерознімків». Створення презентації на лекційну тематику. 

Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповідь, пояснення). 

Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, 

виконання вправ за зразком чи алгоритмом). 

Проблемного викладу (аналіз аеро- та космічних знімків, анотування 

наукових джерел). 

Частково-пошукові методи (евристичні бесіди (питання, що 

наштовхують студента на самостійний пошук). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована література: 

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

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 

332  с. 

2. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. Фотограмметрія та дистанційне 

зондування : навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. Київ : МВЦ «Медінформ, 

2013. 392 с. 

3. Рис У. Г. Основы дистанционного зондирования. Москва : 

Техносфера, 2006. 336 с.  

4. Сердюков В. М. Фотограмметрия. Москва : Высшая школа, 1983. 

351 с. 

5. Умовні знаки для топографічних знімань масштабів 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. Київ : Укргеодезкартографія, 2001. 256 с. 

6. Шелковська І. М. Опанування курсу «Фотограмметрія та 

дистанційне зондування» в умовах дистанційного навчання (спеціальність 
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193 «Геодезія та землеустрій»). Технічні та економічні рішення з протидії 

глобальним викликам : зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 

Кременчук – Одеса 17-20 вересня 2020 р. КрНУ, 2020. С. 202–204. 

7. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо виконання курсової 

роботи з навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне 

зондування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 

193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 

2020. 24 с. 

8. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних 

робіт з навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – 

«Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2020. 

72 с. 

9. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо виконання практичних 

робіт з навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – 

«Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2020. 

22 с.  

10. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальністю 193 – «Геодезія 

та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2020. 24 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Фотограмметрія та дистанційне зондування». 

Онлайн-система навчання КрНУ / І. М. Шелковська. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=617 (5 семестр, спосіб зарахування – 

самореєстрація). 

2. Електронний курс «Фотограмметрія та дистанційне зондування». 

Онлайн-система навчання КрНУ / І. М. Шелковська. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1041 (6 семестр, спосіб зарахування – 

самореєстрація). 

3. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне 

зондування». URL: http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

4. Геологічна служба США : архів зображень Landsat USGS. 

[Електронний ресурс]. URL: https://landsatlook.usgs.gov/. 

5. Планетарна платформа даних та аналізу наук про Землю. 

[Електронний ресурс]. URL: https://earthengine.google.com/. 

6. Моніторинг лісів. URL: https://www.globalforestwatch.org/. 

7. Аерокосмічн методи географічних досліджень. URL: 

https://www.twirpx.com/file/1843768/.  

http://krnu.org/course/view.php?id=617
http://krnu.org/course/view.php?id=1041
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
https://landsatlook.usgs.gov/
https://earthengine.google.com/
https://www.globalforestwatch.org/
https://www.twirpx.com/file/1843768/
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8. Інформаційно-довідковий ресурс Geo Guide. URL: 

http://geoguide.com.ua. 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне 

зондування» потребує: виконання завдань згідно з навчальним планом; 

підготовки до практичних занять; підготовка до лабораторних робіт; роботи з 

інформаційними джерелами; виконання тестових модульних контрольних 

робіт; виконання курсової роботи; дотримання вимог академічної 

доброчесності. 

Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з 

програмою навчальної дисципліни, питаннями, які виносяться на заняття з 

відповідної теми; вивчення методичного матеріалу. Розв’язання практичних 

завдань повинно як за формою, так і за змістом відповідати вимогам (мати всі 

необхідні складові), що висуваються до вирішення відповідного завдання, 

свідчити про його самостійність (демонструвати ознаки самостійності 

виконання здобувачем такої роботи), відсутність ознак повторюваності та 

плагіату. На практичних заняттях присутність здобувачів вищої освіти є 

обов’язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми. 

Підготовка до лабораторних занять передбачає: закріплення 

теоретичних знань з навчальної дисципліни, здобутих на лекціях і під час 

самостійної роботи, ознайомлення з фотограмметричними приладами, 

комп’ютерними програмами, які використовуються для виконання 

лабораторної роботи з відповідної теми; вивчення методичного матеріалу 

щодо алгоритму виконання роботи, інструктаж з техніки безпеки.  

На практичних та лабораторних заняттях присутність здобувачів вищої 

освіти є обов’язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань 

теми та виконання всіх етапів робіт. 

Пропущені практичні та лабораторні заняття мають бути 

відпрацьовані. Це ж стосується й студентів, які не виконали завдання або 

показали відсутність знань з основних питань теми. 

Підготовка курсової роботи передбачає такі етапи: чітке усвідомлення 

суті завдання, консультації з керівником курсової роботи та уточнення і 

затвердження ним плану роботи, ознайомлення з її теоретичними та 

практичними аспектами, підбір необхідних формул для розв’язання завдання, 

виконання необхідних розрахунків, складання таблиць з посиланнями на них 

у тексті, оформлення анотації, передача курсової роботи до циклової комісії 

для попередньої перевірки та допуску до захисту (дозволяється в 

електронному варіанті), за потреби, доопрацювання після попередньої 

перевірки та захист.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним 

та дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального 

процесу. 

Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту 

http://geoguide.com.ua/
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відвідувати заняття, для такого студента можливе дистанційне навчання із 

застосуванням ряду наявних інноваційних засобів та інформаційних джерел, 

а саме: 

основні: 

1) електронний курс «Фотограмметрія та дистанційне зондування». 

Онлайн-система навчання КрНУ / І. М. Шелковська. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=617 (5 семестр) та електронний курс 

«Фотограмметрія та дистанційне зондування». Онлайн-система навчання 

КрНУ / І. М. Шелковська. URL: http://krnu.org/course/view.php?id=1041 (6 

семестр) – для організаційного забезпечення дистанційного навчання та 

оцінювання знань (надання інформаційних повідомлень та інструкцій, 

повного пакету навчально-методичного забезпечення (робоча, навчальна 

програми, методичні вказівки, конспект лекцій, питання до підготовки, 

критерії оцінювання, розподіл балів, список літератури, посилання на 

електронні посібники тощо), надання завдань до практичних та лабораторних 

робіт, індивідуального завдання щодо курсової роботи, отримання і 

оцінювання їх результатів, проведення тестування за змістовими модулями. 

Спосіб зарахування – само реєстрація. Оцінки за результатами складання 

тестів, виконання та захисту практичних, лабораторних робіт та 

індивідуальної роботи студент має можливість автоматично бачити та 

контролювати у електронному журналі оцінок свого акаунту в Онлайн-

системі навчання КрНУ; 

2) тематичні групи у мобільних додатках Viber, Telegram тощо (вибір 

додатку обумовлюється побажаннями конкретної академічної групи 

студентів за принципами студентоцентрованого підходу) – для проведення 

групових поточних консультацій та поточного контролю виконання 

практичних, лабораторних робіт та індивідуального завдання. Група 

створюється старостою і включає викладача та членів відповідної 

академічної групи. Всі студенти беруть участь у чаті. Студент має 

можливість задавати питання у відповідній групі або за розладом 

консультацій, або у будь-який зручний для себе час. У разі консультацій за 

розкладом студент отримує відповідь відразу, у іншому випадку – коли у 

викладача з’являється можливість надати відповідь.  

3) відео-конференції у Zoom – для дистанційного проведення 

аудиторних занять (лекцій, практичних, лабораторних), а також захисту 

індивідуальної роботи. Постійно діюче посилання на таку конференцію 

надається в групі обраного мобільного додатку. Для контролю, напередодні 

першого онлайн-заняття, відповідне запрошення викладач відправляє 

студентам також на їх особисті електронні адреси, отримані від старости; 

допоміжні: 

1) електронна пошта або будь-який зручний та бажаний для 

студента засіб із зазначених вище – для проведення додаткових одноосібних 

консультацій за бажанням студента та / або отримання остаточних 

результатів самостійної роботи; 

http://krnu.org/course/view.php?id=617
http://krnu.org/course/view.php?id=1041


8 

2) веб-сторінка кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131 – містить новини, корисну інформацію, 

методичні вказівки, робочу та навчальну програми з дисципліни; 

3) депозитарій КрНУ http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=1

93, який також містить методичні вказівки, робочу та навчальну програми. 

 

Контрольні заходи та результати 

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль, модульний 

контроль (тести), диференційований залік (5 семестр), захист лабораторних і 

практичних робіт, захист курсової роботи (6 семестр), іспит (6 семестр). 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php). 

Згідно з цим Положенням використовується 100-бальна шкала 

оцінювання. Принцип формування оцінки залікових модулів відбувається за 

100-бальною шкалою, що наведено у таблиці, де максимальна кількість балів, 

яку може набрати студент за різними видами навчального навантаження. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти  

1 модуль (5 семестр) 

 
Вид занять Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Лекції 5 5 10 

Практичні заняття  12 – 12 

Лабораторні роботи 13 12 25 

Поточний контроль: 

опитування або презентація 

– модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 1 

– модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 2 

 

7 

 

10 

 

– 

 

6 

 

– 

 

10 

13 

 

10 

 

10 

Підсумковий контроль – тести 10 10 20 

Усього 61 39 100 

 

2 модуль (6 семестр) 
Вид занять Змістовий 

модуль №3 

Змістовий 

модуль № 4 

Сума 

Лекції 6 4 10 

Практичні заняття – 8 8 

Лабораторні роботи 10 12 22 

Поточний контроль: 

– модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 3 

– модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 4 

 

10 

 

– 

 

 

– 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php
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– презентація 13 7 20 

Підсумковий контроль – екзамен 10 10 20 

Усього 49 51 100 

Курсова робота: 

– письмова записка 

– захист роботи 

  
60 

40 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


