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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

В Донецькому національному технічному університеті на гірничому факуль-

теті з напрямку підготовки 6.080101“Геодезія, картографія і землеустрій” була відк-

рита спеціальність 7(8).08010105 “Геоінформаційні системи і технології”, за якою 

була отримана ліцензія на підготовку фахівців у ДонНТУ у 2013 році. 

Форма навчання очна бюджетна і платна. Загальні терміни навчання за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» 1 рік, «Магістр»– 1,5 роки. Після 

закінчення навчання випускники отримують, відповідно» диплом спеціаліста з 

присвоєнням кваліфікації «Інженер з геоінформаційних систем і технологій» і ди-

плом магістра з присвоєнням кваліфікації «Науковий співробітник з з геоінфор-

маційних систем і технологій; інженер з геоінформаційних систем і технологій». 

Інженер з геоінформаційних систем (ГІС) і технологій – це дипломований 

інженер широкого профілю, який може залучатися до різних видів виробничої ді-

яльності. Він здійснює аналіз проектування і програмування готових систем, здій-

снює пошук оптимальних рішень; займається розробкою програм. Програма під-

готовки інженера з геоінформаційних систем і технологій є доповненням до 

програми підготовки бакалавра й охоплює коло дисциплін гуманітарного, загаль-

но-інженерного, економічного циклів і дисциплін спеціалізації згідно з робочим 

навчальним планом. Термін інженерної підготовки - 1 рік з загальним обсягом на-

вантаження на теоретичну підготовку 1080 годин і стільки ж на переддипломну 

практику, підготовку і захист дипломного проекту (роботи). 

Магістр - кваліфікація, що свідчить про повну фундаментальну, гуманітар-

ну, загально інженерну, теоретичну і спеціальну підготовку з заглибленим на-

вчанням розробляти проекти в галузі природничих та технічних наук, вирішувати 

фундаментальні та прикладні завдання в сфері геопросторових даних і технологій. 

Термін інженерної підготовки – 1,5 роки з загальним обсягом навантаження на 

теоретичну підготовку 2160 годин і 1080 годин на виконання і захист магістерсь-

кої кваліфікаційної роботи. 

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення ВНЗ 

дозволяють: 

— здійснювати діяльність пов’язану із виконанням використання автоматизова-

них систем містобудівного, земельного та інших кадастрів; створення та су-

провід муніципальних, регіональних та територіальних ГІС;  

— працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних орга-

нізаціях з використанням сучасних інформаційних технологій; 

— вести викладацьку діяльність у ВНЗ гірничого профілю І-ІV рівнів акредитації; 

— працювати у проектних організаціях будівельної, сільськогосподарської та ін-

ших галузей. 
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Дисципліна: " ГЕОДЕЗІЯ " 

Тема 1. Топографічні карті і плани 

Визначення положення точок на земній поверхні. Системи координат в гео-

дезії.  

Масштаби. План і карта. Рельєф місцевості і його зображення на топографі-

чних картах і планах. Задачі, що вирішують по топографічній карті.  

Орієнтування ліній. Азимути. Зближення меридіанів. Дирекційні кути. Орі-

єнтування карти на місцевості. 

Література: [1] стор. 14-131. 

Тема 2. Методи та прилади геодезичних вимірювань 

Елементи теорії погрішностей. Основні дані про розвиток геодезичних ме-

реж: планових, висотних. Кутові виміри. Прилади для кутових вимірів. Лінійні 

виміри. Прилади для вимірів ліній.  

Література: [1] стор. 132-275. 

Тема 3. Геодезична основа та виконання зйомок. 

Геодезичні зйомки. Теодолітна зйомка. Теодолітний хід. Пряма і зворотна  

однократні засічки. Тахеометрична зйомка. 

Нівелювання технічної точності: геометричне і тригонометричне. Прилади, 

їх перевірка. Джерела погрішностей геометричного нівелювання. Подовжнє ніве-

лювання: Польові і камеральні роботи. Нівелювання поверхні. Нівелювання III і 

IV класів. Джерела погрішностей при точному нівелюванні. Прилади, перевірки і 

дослідження нівелірів і рейок. Польові роботи при нівелюванні ІІІ і IV класів. 

Врівноваження перевищень нівелірних одиночних ходів і нівелірних мереж з од-

ною та двома вузловими точками. 

Полігонометрія 4 класи, 1 і 2 розрядів. Вимір кутів у полігонометрії, джере-

ла погрішностей. Прив'язка ходів полігонометрії до пунктів геодезичних мереж. 

Прямі і зворотна багаторазові засічки. Врівноваження ходу полігонометрії довіль-

ної форми та мережі полігонометрії корелатним способом. Оцінка точності зрів-

няних елементів. Поняття врівноваження полігонометрії параметричним спосо-

бом. Роздільне врівноваження полігонометричного ходу і мережі полігонометрії з 

однієї і двома вузловими точками. Топографічні зйомки великих масштабів 

1:5000 - 1:500. 

Література: [1] стор. 278-434; [2]. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Геодезія. Частина перша. Друге видання, виправлене та доповнене ( за загаль-

ною редакцією проф. д.т.н. Могильного С.Г. і проф. д.т.н. Войтенко С.П.). До-

нецьк, 2003р. – 458с. 
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2. Селиханович В.Г. Геодезия, ч.2 – М.: Недра, 1981.-541с. 

3. Селиханович В.Г. и др. Практикум по геодезии. – М.: Недра,1978. -382с. 

4. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV класса. М.:Недра, 1974 – 160с. 

5. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000,1:1000 та 1: 

500. (ГКНТА -2.04-02-98). Київ.- 1999 – 131с. 

6. Геодезия, ч.2. Беспалый Н.П., Могильний С.Г., Ахонина Л.И. (в электронном 

виде) . 

 

Дисципліна: " МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ 

ВИМІРІВ " 

Тема 1. Елементи теорії ймовірностей 

Теорія ймовірностей: іспити, події, теореми імовірностей. Випадкові вели-

чини, закон розподілу, числові характеристики. Розподіл функції випадкових ве-

личин. Нормальний розподіл. Центральна гранична теорема.  

Література: [2] стор. 9-103. 

 

Тема 2. Математична статистика 
Генеральна сукупність, метод вибірок. Статистики вибірки. Метод момен-

тів. Статистичний аналіз результатів вимірів. Перевірка статистичних гіпотез. 

Критерії Пірсона та ін. Помилки першого і другого роду.  

Література: [2] стор. 104-143. 

 

Тема 3. Теорія помилок геодезичних вимірів 

Критерії точності: середня квадратическая і гранична помилки. Метод дові-

рчих інтервалів. Оцінка точності функцій обмірюваних величин.Обробка багато-

разових вимірів однієї величини. Математична обробка нерівноточних вимірів 

однієї величини. Ваги корелигованих і некорелігованих вимірів. Оцінка точності 

за допомогою подвійних равноточних і нерівноточних вимірів: облік систематич-

них помилок, порядок обробки ряду подвійних вимірів. Визначення допусків для 

багаторазових вимірів.  

Література: [2] стор. 144-203. 

 

Тема 4. Метод найменших квадратів. 

Корелатний метод врівноваження: умовні рівняння, лінеаризація рівнянь, 

нормальні рівняння, метод Гауса, оцінка точності. Параметричний метод врівно-

важення: вибір параметрів, рівняння зв'язку, рівняння виправлень у лінійному ви-

ді, нормальні рівняння і їхнє рішення по методу Гауса. Оцінка точності: обчис-

лення помилки одиниці ваги, матриця вагових коефіцієнтів, обчислення зворотної 

ваги функції. Врівноваження геодезичних мереж параметричним методом. Осно-

ви теорії кореляції. 

Література: [2] стор. 168-212. 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 



 5 

1. Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обрабо-

тки геодезических измерений.М.,1984, 352с 

2. Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів.К.,2003,205 с. 

3. Гурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике.М., 1979, 278 с. 

4. Большаков В.Д. Теория ошибок наблюдений. М.,1983, 256 с. 

 

Дисципліна: " ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ " 
 

 

Тема 1. Елементи теоретичної та сферичної геодезії 

Поверхні рівня. Геоїд. Квазігеоїд. Референц-еліпсоїд. Геодезичні й астроно-

мічні координати. Системи і методи побудови державних геодезичних мереж. 

Елементи сферичної тригонометрії. Еліпсоїд звертання, його елементи і співвід-

ношення між ними. Системи координат у вищій геодезії. Довжини дуг меридіанів 

і паралелей. Обчислення площ і рамок знімальних трапецій. Геодезична лінія. За-

гальні зведення про методи рішення малих сфероїдичних трикутників. Головні 

геодезичні задачі. Сутність проекції Гауса -Крюгера. Геодезична гравіметрія. Де-

які зведення про силу ваги. Поняття про методи виміру сили ваги. Потенціал сили 

ваги і його властивостей. Силові лінії і поверхні рівня гравітаційного поля. Нор-

мальне гравітаційне поле Землі. Аномальне гравітаційне поле. Аномалії сили ва-

ги. Методи визначення сили ваги. Гравіметричні зйомки. Відхилення стрімких лі-

ній. Системи висот. Геодезичні висоти. Визначення геоїдальної складової частини 

висоти. Визначення гіпсометричної складової частини висоти. Обмірювані, орто-

метричні, нормальні і динамічні висоти. Редукування вимірів на поверхню рефе-

ренц-еліпсоїда.  Редукція кутових величин. Редукція лінійних величин. Орієнту-

вання референц-еліпсоїда. Єдина система координат 1942 року.  

Література: [3] стор. 35-440. 

Тема 2. Опорні геодезичні мережі 

Побудова геодезичних мереж методом тріангуляції. Види геометричних фі-

гур у тріангуляції. Проектування тріангуляції. Попередня оцінка точності мереж 

тріангуляції. Рекогносцировка пунктів тріангуляції. Побудова геодезичних знаків 

і закладка центрів. Вимір кутів у тріангуляції. Вимір напрямків способом круго-

вих прийомів. Попередні обчислення тріангуляції. Визначення елементів приве-

дення і виправлень центрування і редукції. Врівноваження тріангуляції корелат-

ним способом. Побудова геодезичних мереж методом трилатерації. 

Врівноваження трилатерації корелатним і параметричним способами. Високоточ-

не геометричне нівелювання I і II класів.  

Література: [3] стор. 35-440. 

Тема 3.  Сферична астрономія 

Зоряне небо і сучасні погляди на Всесвіт. Небесна сфера. Основні точки і 

лінії небесної сфери. Системи сферичних координат зірок. Зв'язок між координа-

тами різних систем. Фактори, що викликають зміни координат зірок. Зоряні ката-
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логи. Системи виміру часу. Вимір часу по Сонцю. Зоряний час. Зв'язок між різни-

ми системами виміру часу. Перехід від середнього часу до зоряного і назад. При-

лади для астрономічних спостережень. Зенітальні способи астрономічних спосте-

режень. Азимутальні способи астрономічних спостережень. Наближені способи 

визначення широти і довготи пункту й азимута напрямку.  

Література: [1] стор. 18-170. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Белова Н.А. Курс сферической астрономии.М.Недра,1971 

2. Монін І.Ф. Вища геодезія. Київ, Вища школа ,1993 

3. Яковлев Н.В. Высшая геодезия.М.Недра,1989 

4. Хаимов З.С Основы высшей геодезии. М.Недра,1984 

 

 

Дисципліна: " ФОТОГРАММЕТРІЯ І ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУ-

ВАННЯ " 

 

Тема 1. Теоретичні основи фотограмметрії 

Принципова схема фотознімального апарата. Теорія аналітичної фотограм-

метрії: знімок - центральна проекція і його властивості. Способи трансформуван-

ня знімків. Фототрансформатори. Ортофототрансформування. Системи координат 

у фотограмметрії. Елементи орієнтування знімків. Рівняння колінеарності. Пряма, 

зворотна і подвійна фотограмметричні засічки. Монокулярний і бінокулярний зір. 

Стереокомпаратор. Стереоскопічне спостереження і вимір знімків. Обробка вимі-

рів, обчислення фотокоординат. Елементи пари знімків і геометрична модель міс-

цевості. Стереопара і її елементи орієнтування, формули стереопари. Фотограм-

метрична модель і методи її побудови. Елементи взаємного і зовнішнього 

орієнтування. Аналіз точності стереофотограмметричних вимірів. Геометричні 

принципи побудови моделі місцевості по декількох знімках, що перекриваються: 

маршрутна, блокова фототріангуляція. Побудова вільної фотограмметричної ме-

режі фототріангуляції. Теоретична модель блокової фототріангуляції по методу 

зв'язувань. Погрішності фотограмметричних вимірів, нагромадження погрішнос-

тей у фотограмметричних мережах.  

Література: [4] стор. 16-185, 212-255. 

 

Тема 2. Дистанційне зондування 

Задачі дистанційного зондування і класифікація його методів. Види зйомок і при-

лади для одержання зображення об'єктів: фототеодоліти, аерофотокамери, скане-

ри, радіолокатори. Фотографічна зйомка з космосу. Методи обробки фотозйомки. 

Класифікація пристроїв для стереообробки знімків. Будівля аналітичного фотог-

рамметричного  пристрою. Згущення геодезичної мережі аналітичною фототріан-

гуляцією. Цифрова обробка зображення. Представлення зображення в ЕОМ. При-
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строї для сканування зображення. Теорія зчитування і відновлення зображення. 

Трансформування цифрового зображення. Геометричне коректування. Об'єднання 

фрагментів зображення.  Дешифрування зображення: задачі, методи і види деши-

фрування. Цифрові методи дешифрування зображень. Застосування методів дис-

танційного зондування при рішенні задач землевпорядних вишукувань, топогра-

фії, техніки і промисловості, гірській промисловості. Технології створення і 

відновлення карт. Методи тематичного картографування і рішення інженерних 

задач. 

Література: [4] стор. 189-211, 256-296, 317-358. 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дорожинський О JL, Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. - Львів: Видавниц-

тво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - 332 с. 

2. Могильный С.Г., Беликов И.Л. и др. Фотограмметрия. Киев: Вища школа. 

1985.-278 с. 

3. Бобир Н.Я., Лобанов А.Н., Федорук Г.Д. Фотограмметрия. М.:Недра. 1974-471 

с. 

4. Дробышев Ф.В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии. Недра, 1973 

5. Назаров А.С. Фотограмметрия: учебное пособие для стулентов вызов// Тетра-

Системс, 2006 – 368 с. 

 

Дисципліна: " СУПУТНИКОВА ГЕОДЕЗІЯ " 

Тема 1. Основи електронної далекометрії 

Системи координат і часу, що використовуються в супутникових вимірах. 

Прямокутні, сферичні і геодезичні системи координат. Зв'язок між системами 

прямокутних координат. Системи координат, що використовуються в супутнико-

вій геодезії. Методи перетворення координатних систем, характерні для супутни-

кової технології. Системи виміру часу. Методи рішення навігаційних задач. По-

ширення сигналів. Елементарні основи поширення хвиль. Тропосферна 

рефракція. Вплив іоносфери. Принципи виміру довжин ліній, що використову-

ються в супутниковій геодезії. 

Література: [1,2]. 

 

Тема 2. Радіонавігаційні виміри 

Загальна структура супутникової радіонавігаційної системи. Специфіка прове-

дення псевдодалекомірних і фазових вимірів. Принципи рішення неоднозначнос-

тей при фазових GPS вимірах. Класифікація джерел помилок, характерних для су-

путникових вимірів. Проектування, організація і попередня обробка супутникових 

вимірів. Остаточна обробка супутникових вимірів. 

Література: [4] . 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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1. Глобальная спутниковая радионавигационная система. – М., ИПРЖР, 1998. – 

400 с. 

2.  Ю.А. Соловьев  Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-Трендз, 2000. -270 

с. 

3. Меллер И. Введение в спутниковую геодезию. - М., 1967. – 368 с. 

4. Спутниковые и традиционные геодезические измерения / В.Н. Баландин, М.Я. 

Брынь, В.Ф. Хабаров, А. В. Юськевич. - Санкт-Петербург ФГУП «Аэрогеоде-

зия» 2003 

 

Дисципліна: “КАРТОГРАФІЯ” 
 

Тема 1. Загальна теорія картографічних проекцій. 

Картографічна сітка. Масштаб довжин. Індикатриса спотворень (Тіссо). Ви-

ди спотворень і міри спотворень 

Література: [1] стор. 11-33. 

 

Тема 2. Види класифікацій картографічних проекцій 
Класифікація картографічних проекцій по характеру спотворень. Порівнян-

ня спотворень рівнокутних, рівновеликих і рівнопроміжних проекцій. Класифіка-

ція картографічних проекцій по вигляду меридіанів і паралелей нормальної карто-

графічної сітки. Класифікація по орієнтуванню щодо екватора земного еліпсоїда 

або кулі. 

Література: [1] стор. 48-60. 

 

Тема 3. Теорія окремих видів картографічних проекцій  

Характеристика окремих видів проекцій. Локсодромія і ортодромія і їх по-

будова на картографічних сітках проекцій. Розпізнавання картографічних проек-

цій. Вибір картографічних проекцій  

Література: [1] стор. 60-213. 

 

Тема 4. Методи збору картографічної інформації  

Сучасні польові методи отримання картографічної інформації. Дистанційні 

методи створення просторової інформації. Підготовка картографічної інформації 

до використання. 

Література: [2] стор. 108-127. 

Тема 5. Складання карт 

Класифікація географічних карт. Зміст загально-географічних карт. Умовні 

знаки і способи картографічного зображення. Легенда карти. Написи на картах. 

Транскрипція географічних назв. Методи складання карт. Складальницький ори-

гінал. Редагування і коректура. Оновлення карт. 

Література: [2] стор. 128-152. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Козакова З.Л. Математическая катрогра-

фия.-М.: Недра, 1986.-286с. 
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2. Вахромеева Л.А. Картография.-М.:Недра, 1981.-224с. 

3. Салищев К.А. Картоведение.- М.:МГУ, 1982.-408с. 

 

 

Дисципліна: “ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І БАЗИ ДА-

НИХ” 

 

Тема 1. Завдання геоінформатики  

Завдання геоінформатики. Методи досліджень. Зв’язок з науками про Зем-

лю. 

Література: [2], стор. 31-61. 

 

Тема 2. Компоненти геоінформаційної системи  
Просторові дані. Апаратні засоби. Програмне забезпечення. Технології. 

Література: [1], стор. 23-31. 

 

Тема 3. Вихідні дані для створення баз даних 

Паперові карти і плани. Довідкова інформація. Методи введення даних. Ве-

кторні і растрові моделі даних. 

Література: [2], стор. 62-92. 

 

Тема 4. Технічні і програмні засоби відображення просторової інфор-

мації  

Комп'ютери, сканери, принтери, плоттери. Програмне забезпечення 

MapInfo, Surfer, AutoDeskMap. 

Література: [2], стор. 212-262. 

 

Тема 5. Геоінформаційні структури даних 
Шар і таблиця Координатні дані. Атрибутивні дані. Цифрові карти. 

Література: [1], стор. 51-79. 

 

Тема 6. Методи побудови ЦМР 

Методи дистанційного зондування і фотограмметрія. Побудова моделей ре-

льєфу шляхом інтерполяції цифрованих ізоліній з топографічних карт. 

Література: [2], стор. 177-186. 

 

Тема 7. Оверлейний аналіз, географічні оператори 

Географічні оператори. Знаходження відстаней (простих, функціональних). 

Просторовий розподіл. Розподіл точок. Полігони Тіссена. Розподіл полігонів і лі-

ній. Картографічне накладення. 

Література: [2], стор. 168-175. 

 

Тема 8. Мережевий аналіз. Просторовий аналіз 

Мережева модель даних. Типи мережевих об'єктів. Таблиці зв'язності. Пра-
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вила зв'язності. Завдання, що вирішуються за допомогою мережевого аналізу. Ге-

окодування. Районування. 

Література: [2], стор. 188-190. 

 

Тема 9. Основні елементи SQL- мови 
Операнди, що беруть участь у виразах. Колони. Константи. Функції (мате-

матичні, текстові, дати, географічних обчислень, географічних об'єктів, складені). 

Оператори (математичні, текстові, логічні, географічні, порівняння) Пріоритети 

операторів. Ключові слова. 

Література: [4], стор. 133-155. 

 

Тема 10. Складання структурної схеми типової ГІС 

Аналіз компонентів вводу та виводу даних. Опис компонентів моделювання 

та аналізу даних. Формування, що об’єднує усі компоненти у єдину геоінформа-

ційну систему 

Література: [5], стор. 435-467. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы: Учебное 

пособие для вузов. — М.: «Златоуст», 2000. — 222 с. 

2. СвітличнийО.О., Плотницький С. В. Основи геоінформатики: Навчальний 

посібник/ Зазаг. ред.О.О. Світличного. - Суми: ВТД«Університетськакнига», 2006. 

- 295 с. 

3. Суховірський Б. І. Географічні інформаційні системи / Б. І. Суховірський. 

– Чернігів : Держ. ін-т економіки і управління, 2000.– 196 с. 

4. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных (8-ое издание). М.: Вильямс, 

2005. - 1328 с.  

5. ДеМерс, Майкл Н. Географические Информационные Системы. Основы.: 

Пер. с англ. — М.: Дата+, 1999. — 490 с. 

 

Дисципліна: “ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ”  

 

Тема 1. Модель цифрового зображення. 

Цифрове зображення, дігітализація зображення. Оптимальний розмір піксе-

ля, квантування.  

Література: [1], стор. 72-124; [2], стор. 256-270 

Тема 2. Перетворення зображень 

Арифметичні та логічні операції над зображеннями. Дискретне перетворен-

ня Фур’є. Властивості двовимірного перетворення Фур’є. Згортка функцій та тео-

рема вибірки. 

Література: [1], стор. 135-180, стор. 231-249. 

Тема 3. Методи поліпшення зображень 
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Поліпшення зображення методом лінеаризації гістограми. Методи згладжу-

вання зображень. Методи підсилення різкості зображень. 

Література: [1], стор. 150-175, стор. 257-293. 

Тема 4. Методи відновлення зображень 

Геометричне трансформування зображень. 

Література: [1], стор. 331-419. 

Тема 5. Сегментація зображень 

Методи виявлення точок, ліній та країв на зображенні. 

Література: [1], стор. 812-904. 

 

Тема 6. Космічна фотограмметрія 

Супутники Землі і їхні продукти: діапазони реєструємого випромінювання, 

порівняльні характеристики супутникових систем дистанційного зондування, ко-

мерційні супутники і доступ до даних.  

Література: [2], стор.283-315. 

 

Тема 7. Цифровий фотограмметричний знімок 

Інформація великомасштабних знімків і карт. Основи розпізнавання карт, 

методи розпізнавання. Аналіз супутникових і літакових даних, даних сканування. 

Методи класифікації цифрових зображень: нечіткі безлічі, статистичні методи, 

системи баз знань, нейроні мережі. 

Література: [2], стор. 131-213. 

 

Тема 8. Технології цифрової фотограмметрії 

 Методи цифрового трансформування даних сканування, ортофотоплани й 

ортофотомапи. Спільна обробка супутникових знімків і векторизованих карт. Те-

матична обробка цифрових супутникових і літакових знімків. 

Література: [2], стор. 231-282. 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс.– М. : 

Изд-во “Техносфера”, 2005.– 1072 с. 

2. Дорожинський О JL, Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. - Львів: Видавниц-

тво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - 332 с. 

3. Назаров А.С. Фотограмметрия: учебное пособие для стулентов вызов// Тетра-

Системс, 2006 – 368 с. 

4. Пpэтт Х. Цифровая обработка изображений / Х. Пpэтт. – М. : Мир, 1982. Кн.1 – 

312 с; Кн.2 - 480с. 

 


