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ВСТУП 

1. Мета дисципліни  
Дисципліна є спецкурсом в структурно-логічній схемі освітньо-професійної підготовки 

фахівців галузі знань «19. Архітектура та будівництво», спеціальності «193. Геодезія та земле-
устрій», освітньої програми «Геодезія та землеустрій» призначена дати базові теоретичні знання з 
побудови фотограмметричної моделі та особливостями її метричної обробки, освоєння програм-
но-апаратних засобів і технологій створення топографічних, кадастрових планів і карт, ортофото-
планів і ортофотокарт, отриманих в результаті повітряного, космічного і наземного фотознімання. 

2.Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: Навчальна дисци-
пліна «Фототопографія» базується на циклі дисциплін теоретичної і професійної підготовки, 
зокрема: 
✓  студенти повинні мати базову підготовку з математики, фізики, інженерної та комп’ютерної 
графіки;  

✓ володіти знаннями професійної підготовки з топографії, геодезії, картографії, цифрової фо-
тограмметрії. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
В спецкурсі викладаються основні положення теорії і практики укладання топографічних, 

кадастрових планів і карт за аерокосмічними та наземними фотознімками місцевості. Основні 
процеси засвоєння дисципліни базуються на вивченні наступних  розділів :  

- аерофототопографія - створення топографічних, кадастрових планів і карт за результатами ае-
рокосмічного фотознімання; 

- наземна фототопографія - створення топографічних, кадастрових планів і карт за результата-
ми наземного фотознімання.  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є прийоми та методи створення карт за резуль-

татами обробки аерокосмічних та наземних фотознімань. 

4. Завдання вивчення дисципліни: 

✓ Засвоєння студентами основних положень теорії і практики створення топографічних, кадаст-
рових планів і карт за аерокосмічними та наземними фотознімками місцевості. 

✓ Ознайомлення студентів з сучасною матеріально-технічною базою аерокосмічного та наземно-
го фотознімання і камеральної обробки результатів фотограмметричних вимірювань. 

✓ Оволодіння методами побудови фотограмметричної моделі та особливостей її метричної об-
робки, набуття знань з технології укладання топографічних і кадастрових планів та карт місце-
вості з використанням сучасних апаратно-програмних засобів цифрової фотограмметрії. 

✓ Формування наукового світогляду в галузі фототопографії.  

5. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни: 

Дисципліна дозволить студенту досягти наступних компетентностей та програмних результатів 
навчання:  
ЗК1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК3 - здатність спілкуватися 
рідною мовою як усно так і письмово;  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ЗК5 - здатність використання інформаційних технологій;  
ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впро-
довж життя; 
ЗК7 - здатність працювати як самостійно, так і в команді; 

ФК1 - здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів,принципів, технологій 
і методик в галузі геодезії і землеустрою;  
ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики,екології, математи-
ки, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, прин-
ципи та технічні підходи; 

ФК4 - здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою;  
ФК  5  -  здатність  вибирати  методи,  засоби  та  обладнання  з  метою  здійснення  професійної 
діяльності в галузі геодезії і землеустрою;  
ФК 6 - здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та 
землеустрою;  
ФК 7 - здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та 
фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання; 
ФК 8 - здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові 
дані у польових та камеральних умовах;  
ФК 9 - здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з 
метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою;  
ФК 11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та зем-
леустрою у відповідності до спеціалізації. 

ПРН 2. знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і тема-
тичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 
фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру;  
ПРН 6. використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології,методи ма-
тематичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань; 

ПРН 8. розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та доку-
ментації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’-
ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;  
ПРН 10. володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, топографіч-
них і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформацій-
них системах; 

ПРН 15. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології. ПРН 
17. Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим.  
ПРН 22. Діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 
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6. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та / 
або методи і 
технології) 
викладання 
і навчання

Методи 
оцінювання 

та 
пороговий 
критерій 

оцінювання1 
(за 

необхідності)

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и
Ко
д

Результат навчання

1.1 Предмет і структура курсу.  Матеріальне та технічне 
забезпечення виконання фотознімальних робіт.  Носії 
фотознімального обладнання – космічні, повітряні, наземні, 
тощо.  Забезпечення планово-висотної прив’язки знімків.

лекція

тест, бліц 
опитування, 
виконання 
графічно- 
розрахункови
х робіт, 

презентацій, 
дискурс

до 5%

1.2 Фотографічне знімальне обладнання. Принцип роботи 
та будова: аналогового кадрового АФА, цифрового 
кадрового АФА, цифрового скануючого АФА. Визначення 
висоти, базису фотографування, перекриття. 
Розрахунок інтервалу фотографування, часу експозиції 
та змазування зображення

лекція, 
самостійна 
робота

до 5%

1.3 Особливості космічного фотознімання: носії 
фотознімальної апаратури; особливості розрахунку 
параметрів орбіти польоту космічних апаратів. 
Фотознімальні камери космічних зйомок.

лекція, 
лаборатор-

не 
заняття, 
самостійна 
робота

до 5%

1.4 Основи наземного фототопографічного знімання: 
системи координат, основні випадки зйомки, елементи 
орієнтування наземних знімків, зв’язок координат 
знімка і місцевості, визначення елементів орієнтування 
наземних знімків, точність наземної фото 
топографічної зйомки. Матеріально-технічне 
забезпечення наземної фототопографічної зйомки: 
прилади для виконання польових робіт, перевірки, 
юстування,. розрахунок параметрів наземного 
фотознімання.

лекція, 
лаборатор-

не 
заняття, 
самостійна 
робота

до 5%

1.5 Теоретичні основи  стереотопографічного способу 
укладання карт. Системи координат. Геометричні 
основи універсального методу. Вимоги до вибору 
масштабу знімків та їх метричних характеристик. 
Контроль і оцінка якості знімків.

лекція, 
лаборатор-

не 
заняття, 
самостійна 
робота

до 5%

1.6 Програма обробки растрових файлів DIPEdit: 
інтерфейс користувача; формування "піраміди 
масштабів"; корекція зображення; вимірювання 
лінійних розмірів; формування файлу з заданою 
роздільною здатністю; нумерація точок.

лекція, 
лаборатор-

не 
заняття, 
самостійна 
робота

до 5%

1.7 Програмне забезпечення для створення цифрових карт 
и планів Digitals for Windows: створення і редагування 
цифрових карт; збір даних; основні принцип збору; 
послідовність операцій збору; шаблони об’єктів; 
порядок збору об’єкта режими конструювання.

лекція, 
лаборатор-

не 
заняття, 
самостійна 
робота

до 5%
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7.

7.

7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами нав-
чання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

1.8 Команди головного меню: розділ «Файл»; розділ 
«Правка»; розділ «Вид»; розділ «Вставка»; розділ 
«Група»; розділ «Карта»; розділ «Растр»; розділ «Збір»; 
розділ «Орто»; розділ «ЦМР»; розділ «Сервіс»; розділ 
«GPS»; розділ «Вікно».

лекція, 
лаборатор-

не 
заняття, 
самостійна 
робота

до 5%

1.9 Створення ортофотопланів: загальна інформація; 
покрокове створення ортофото; пакетний режим 
створення ортофото.

доповідь, 
дискурс до 5%

2.1 Розраховувати основні параметри аеро- та наземного 
фотознімання місцевості. Виконувати їх апріорну та 
апостеріорну оцінку точності.

лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота

виконання 
графічно- 

розрахункових 
робіт, 

презентацій

до 5%

2.2 Виконувати підготовчі роботи ЦФС. Вибирати та 
налаштовувати властивості цифрової карти (плану). 
Завантажувати растрові образи знімків. Здійснювати 
стереоскопічний збір об’єктів ситуації з використанням 
потрібних шарів та шаблонів спеціалізованого 
програмного забезпечення. 

лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 10%

2.3 Проводити збір висотної частини топокарт (планів) 
в ручному, інтерактивному, автоматизованому 
режимах. Створювати регулярну ЦМР та TIN-
моделі. Інтерполювати та укладати горизонталі.

лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 10%

2.4 Виконувати редагування геометрії об’єктів; 
створення підписів; рамкове та зарамкове 
оформлення топографічних карт та планів в 
програмному забезпеченні Digital for Windows. 
Конвертувати укладені топокарти (плани) в інші 
формати та готувати їх до друкування.

лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 10%

3.1 Демонструвати навички ефективної міжособистісної 
взаємодії та командної роботи.

лабораторні 
заняття

бліц опитування, 
екзамен

до 10%

4.1 Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 
навченим.

лабораторні 
заняття 
доповіді, 
дискурс

до 10%4.2 Демонструвати прагнення до збереження 
навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно 
та толерантно, у складних форс-мажорних 
обставинах, в різних природних, соціально-економічних 
та етнокультурних умовах, зберігаючи природне та 
культурне різноманіття географічного середовища.

лабораторні 
заняття, 
дискурс

Результати навчання 
Програмні                                  дисципліни 
(код)  
результати навчання (назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3.
1

4.
1

4.
2
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8.Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами написання письмових контрольних робіт та під час PBL . 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 
✓ результати навчання – 1.1 – 1.9 (знання)    - до 5% за кожен; 
✓ результати навчання –  2.1-2.4 (вміння)   - до 10%  за кожен; 
✓ результати навчання – 3 (комунікація)   - до 10%; 
✓ результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10%. 

Організація оцінювання. 
У курсі передбачено 2 змістовних частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, лаборатор-

них заняття. Завершується дисципліна – екзаменом. 
Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмові кон-

трольні роботи із відкритими питаннями. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, пе-
редбачених пунктами 2 та 3 студенти під час PBL презентують результати свого самостійного до-
слідження та демонструють набуті навички. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% 
від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова контрольна робота, 

ПРН 2 знати теоретичні основи геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, топографічного і тематичного 
картографування, складання та оновлення карт, 
дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, 
землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного 
кадастру

+ + + + + + + +

ПРН6 використовувати геодезичне і 
фотограмметричне обладнання і технології, методи 
математичного оброблення геодезичних і 
фотограмметричних вимірювань

+ + + + + + + + + + +

ПРН8 розробляти проекти землеустрою, 
землевпорядної і кадастрової документації та 
документації з оцінки земель, складати карти і 
готувати кадастрові дані із застосуванням 
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем 
і цифрової фотограмметрії

+ + + + + + + + +

ПРН 10 володіти технологіями і методиками 
планування і виконання геодезичних, 
топографічних і кадастрових знімань та 
комп’ютерного оброблення результатів знімань в 
геоінформаційних системах

+ + + + + + + + + + + +

ПРН 15. Демонструвати вміння використовувати 
інформаційні і комунікаційні технології + + + + + + + + +

ПРН 17. Демонструвати здатність вчитися і бути 
сучасно навченим + + + + +

ПРН 22. Діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів), соціально відповідально та громадянсько 
свідомо + + + + + + +
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максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – баль-
ною шкалою). 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 
60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, передбачені 
пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня (не менше 20, 20 та 5 балів 
відповідно). 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на екзамені - 
40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максималь-
ної кількості балів, відведених на екзамен). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів до складання екзамену не допускаються. Рекомендований мінімум для допус-
ку до екзамену – 38 балів. 

Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи і самостій-
ну роботу та виконання індивідуальних завдань. Індивідуальні завдання формуються для ко-
манди, як правило, для 2-х осіб, зокрема: 
- Case study з однієї із обраних тем, чи курсу в цілому – термін виконання – до 20 листопада, 
- захист результатів  дослідження здійснюється на передостанньому тижні навчання. 

За роботи, подані не в зазначений термін, відмінусовується по 2 бали за кожен день 
прострочки. 

Шкала відповідності 

9. Структура навчальної дисципліни. 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

Виконання індивідуальних 
(дослідницько-аналітичних) робіт

Презентація (Оцінюється: 1. Змістовна частина. 
2.Мультимедійна складова та 
3.Демонстрація) дослідницько-аналітичної роботи

30 15

Кейси 20 10

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / 
Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail 0-59

№ 
п/п Назва теми

Кількість годин

лекції Лабораторн
і заняття

Самостійна 
робота

Змістовий модуль 1

1

Тема1. Вступ до дисципліни. Історичний огляд. 
Предмет і структура курсу.  Матеріальне та технічне 
забезпечення виконання фотознімальних робіт.  Носії 
фотознімального обладнання – космічні, повітряні, наземні, 
тощо.  Забезпечення планово-висотної прив’язки знімків.

2 3 5
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2

Тема 2. Фотографічне знімальне обладнання. Принцип 
роботи та будова: аналогового кадрового АФА, 
цифрового кадрового АФА, цифрового скануючого 
АФА. Навігація аерознімання.

2 3 5

3

Тема 3. Розрахунок завдання на аерофотознімання. 
Визначення висоти, базису фотографування, 
перекриття. Розрахунок кількості знімків, кількості 
маршрутів, погонного кілометражу знімання для 
території визначеної площі. Розрахунок інтервалу 
фотографування, часу експозиції та змазування 
зображення.

2 3 5

4

Тема 4. Особливості космічного фотознімання: носії 
фотознімальної апаратури; особливості розрахунку 
параметрів орбіти польоту космічних апаратів. 
Фотознімальні камери космічних зйомок.

2 3 5

5

Тема 5. Основи наземного фототопографічного 
знімання: Системи координат, основні випадки 
знімання, елементи орієнтування наземних знімків, 
зв’язок координат знімка і місцевості, визначення 
елементів орієнтування наземних знімків, точність 
наземного фототопографічного знімання.

2 3 5

6

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення наземного 
фото топографічного знімання: прилади для виконання 
польових робіт, перевірки, юстування,. розрахунок 
параметрів наземного фотознімання.

2 3 5

7
Тема 7. Польове фототопографічне знімання: підготовчі 
роботи; складання технічного проекту знімання; 
польові геодезичні та фотознімальні роботи.

2 3 5

8

Тема 8. Теоретичні основи  стереотопографічного 
способу створення карт. Системи координат. Геометричні 
основи універсального методу. Вимоги до вибору 
масштабу знімків та їх метричних характеристик. 
Контроль і оцінка якості знімків.

2 3 5

9
Тема 9. Підготовчі роботи: особливості сканування 
аналогових знімків; створення каталогу опорних точок; 
вибір, створення камери, врахування дисторсії.

2 3 5

Змістовий модуль 2

10

Тема 10. Програма обробки растрових файлів DIPEdit: 
інтерфейс користувача; формування "піраміди 
масштабів"; корекція зображення; вимірювання 
лінійних розмірів; формування файлу з заданою 
роздільною здатністю; нумерація точок.

2 3 5
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11

Тема11. Структура файлу формування і збереження 
тривимірної векторної картографічної інформації 
формату DMF: загальні положення; заголовок карти; 
список шарів; список параметрів; бібліотека умовних 
знаків; список об’єктів.

2 3 5

12

Тема12. Програмне забезпечення для створення 
цифрових карт и планів Digitals for Windows: 
створення і редагування цифрових карт; збір даних; 
основні принцип збору; послідовність операцій збору; 
шаблони об’єктів; порядок збору об’єкта режими 
конструювання.

2 3 5

13

Тема 13. Помітка и групування об’єктів: основні 
принципи; окрема/множинна помітка; мигаюча 
помітка; режим «Автоінфо»; використання груп; 
редагування геометрії об’єктів; основні принцип 
редагування; переміщення окремих точок об’єктів; 
усього об’єкта; маркування, синхронізація точок.

2 3 5

14

Тема 14. Створення і редагування класифікатора: 
загальні поняття; шари; ієрархія шарів; зміна шару 
об’єктів. Підписи: створення підписів; видалення 
підписів; операції з підписами.

2 3 5

15
Тема 15. Створення ортофотопланів:  вступ; загальна 
інформація; покрокове створення ортофото; Пакетний 
режим створення ортофото.

2 3 5

16

Тема 16. Команди головного меню:огляд розділів; 
розділ «Файл»; розділ «Правка»; розділ «Вид»; розділ 
«Вставка»; розділ «Група»; розділ «Карта»; розділ 
«Растр»; розділ «Збір»; розділ «Орто»; розділ «ЦМР»; 
розділ «Сервіс»; розділ «GPS»; розділ «Вікно».

2 3 5

17

Тема 17. Особливості камеральної обробки матеріалів 
наземного фототопографічного знімання: Розрахунок 
оптимальних параметрів знімання: базис, мінімальна і 
максимальна відстань до об’єкта, гіперфокальні 
відстані.

2 3 5

18

Тема 18. Особливості камеральної обробки космічних 
знімків: Обробка космічних стереознімків. Обробка 
матеріалів сканерних знімань. Врахування кривизни 
Землі. Компенсація впливу рефракції в шарах 
атмосфери.

2 3 5

ВСЬОГО 36 54 90
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Примітки:

* 

- теми самостійного вивчення. 

Всього – 180 год. 
З них лекцій – 36 год. лабора-
торних занять – 54 год.  
самостійна робота – 90 год. 

10. Теми лабораторних занять 

1. Принципи стереозбору інформації на ЦФС «Дельта». Програмні менеджери. Шаблони збо-
ру та закладки інструментів. 

2. Послідовність стереоскопічного збору об’єктів ситуації. Використання шаблонів збору. Ви-
бір та налаштування властивостей карти (плану). Завантаження растрових образів. 

3. Стереоскопічний збір об’єктів ситуації. 
4. Ручний, інтерактивний, автоматизований режими збору висотної частини топокарт. Ство-

рення регулярної ЦМР. Створення TIN-моделі. Інтерполювання горизонталей. 
5. Загальні принципи редагування геометрії об’єктів. Створення підписів. Рамкове та зарам-

кове оформлення топографічних карт та планів в програмному забезпеченні Digital for 
Windows. 

6. Укладанняння ортофотоплану. 
7. Конвертування укладених топокарт (планів) в інші формати та підготовка до друкування. 

11. Контрольні запитання 

1. Фототопографія та її зв'язок з іншими науками. 
2. Етапи розвитку фототопографії.  
3. Системи координат фототопографії.  
4. Елементи внутрішнього орієнтування знімка.  
5. Елементи зовнішнього орієнтування знімка.  
6. Пряма фотограмметрична засічка.  
7. Залежність між координатами горизонтального знімка і місцевості.  
8. Залежність між координатами  нахиленого та горизонтального знімка. 
9. Залежність між координатами нахиленого знімка і місцевості.  
10. Зміщення точок на знімку внаслідок перевищення точок місцевості.  
11. Зміщення точок на знімку внаслідок впливу кутів нахилу.  
12. Спотворення напрямків на знімку внаслідок перевищення точок місцевості та впливу кутів 

нахилу.  
13. Вплив кривизни Землі та атмосферної рефракції.  
14. Вплив дисторсії об’єктива, деформації фотоматеріалів та нерівномірності вирівнювання аеро-

фотоплівки в момент експозиції. 
15. Вплив похибок вимірювання знімка.  
16. Вплив похибок визначення елементів орієнтування знімка. 
17. Фотосхеми та фотоплани. Ортофотоплани. 
18. Залежність між координатами стереопари знімків і просторовими координатами точок місце-

вості.  
19. Зв’язок між повздовжніми паралаксами на горизонтальних та нахилених знімках.  
20. Елементи орієнтування стереопари знімків.  
21. Умова компланорності.  
22. Рівняння взаємного орієнтування.  
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23. Елементи зовнішнього орієнтування моделі.  
24. Аналітичний спосіб зовнішнього орієнтування моделі. 
25. Спотворення координат точок знімків при фототеодолітній зйомці. 
26.  Аналітичний спосіб обробки матеріалів фототеодолітної зйомки. 
27. Система координат та основні випадки фототеодолітної зйомки. 
28. Основні формули фототеодолітної зйомки. 
29. Види і методи фотографічних знімань.  
30. Види аерофотознімань та аерофотоматеріалів.  
31. Методи та способи отримання штучного стереоефекту.  
32. Розрахунок зон повздовжнього та поперечного перекриття знімків.  
33. Визначення базису знімків та базису фотографування.  
34. Розрахунок кількості знімків, кількості маршрутів, погонного кілометражу знімання.  
35. Розрахунок інтервалу фотографування та часу експозиції.  
36. Змаз зображення.  
37. Способи вимірювання довжин.  
38. Способи вимірювання площ.  
39. Визначення масштабу та висоти фотографування планових фотознімків. 
40. Визначення елементів орієнтування знімків по контрольним точкам.  
41. Аерофотознімальне обладнання. 
42. Будова та основні перевірки фототеодолітів. 
43. Горизонтування моделі. 
44. Вивчення деформацій та динамічних природних явищ. 
45. Системи координат, елементи орієнтування при фототеодолітній зйомці. 
46. Основні випадки фототеодолітної зйомки. 
47. Розрахунок параметрів фототеодолітного знімання. 
48. Створення каталогу опорних точок на ЦФС “Дельта”. 
49. Елементи орієнтування фототеодолітних знімків. 
50. Збір інформації  в програмному середовищі Digitals для Windows. 
51. Етапи складання топографічних карт фотограмметричним методом. 
52. Загальні принципи корекції спотворень знімків. 
53. Створення цифрової моделі в програмному середовищі Digitals для Windows. 
54. Застосування фототеодолітної зйомки для географічних досліджень. 
55. Побудова горизонталей в програмному середовищі Digitals для Windows. 
56. ЦФС “Дельта”, призначення та основні характеристики. 
57. Аналітична обробка знімків. 
58. Визначення об`ємів земляних та скельних робіт. 
59. Створення ортофотопланів в програмному середовищі Digitals для Windows. 
60. Елементи  зовнішнього  орієнтування знімків. 
61. Види наземних стереофотограмметричних зйомок. 
62. Внутрішнє орієнтування знімків на ЦФС “Дельта”. 
63. “Дельтаскан”, призначення та характеристики. 
64. Розрахунок базисів та відстоянь при фототеодолітній зйомці. 
65. Поняття про аналітичні та цифрові стереофотограмметричні системи. 
66. Будова та повірки фототеодолітів. 
67. Польові та фотолабораторні роботи при фототеодолітній зйомці. 
68. Зовнішнє орієнтування знімків на ЦФС “Дельта”. 
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69. Способи стереоскопічних вимірювань на ЦФС “Дельта”. 
70. Порядок орієнтування знімків на ЦФС “Дельта”. 
71. Фотограмметричні дослідження памʹяток історико-архітектурної спадщини. 
72. Аналітична фотограмметрична станція  “Стереоанаграф”. 
73. Будова та призначення фототеодоліта UMK 10/1318. 
74. Точність визначення просторових координат при фототеодолітній зйомці. 
75. Будова та призначення фототеодоліта Photeo 19/1318. 
76. Польові фотозйомочні та геодезичні роботи при виконанні наземної зйомки. 
77. Елементи взаємного орієнтування знімків в базисній системі координат. 
78. Взаємне орієнтування знімків на ЦФС “Дельта”. 
79. Визначення об`ємів земляних та скальних робіт. 
80. Застосування фототеодолітної зйомки в архітектурі. 
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