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ВСТУП

Вступне випробування для конкурсного відбору вступників до
аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності
103 - Науки про Землю відбувається відповідно до Правил прийому до
аспірантури та докторантури Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у формі
індивідуального письмового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія,
склад якої затверджується наказом ректора Університету.
До фахового іспиту входять питання за темами:
- Сутність методів космічного моніторингу підстильної поверхні Землі в
аспекті формування інформативного сигналу в вікнах прозорості атмосфери.
- Геодезія.
- Картографія.
- Основи землевпорядкування та кадастру.
Перелік питань за темами наведений у програмі.
Критерії оцінювання знань
1. Результати іспиту визначаються за 5 - бальною шкалою.
2. Екзаменаційний білет складається з трьох питань.
3. Мінімальна кількість балів з вступного випробування, з якими вступник
допускається до участі у конкурсі складає 3 бала.
Питання за темами
1.
Питання за темою «Сутність методів космічного моніторингу
підстильної поверхні Землі в аспекті формування інформативного
сигналу в вікнах прозорості атмосфери».
1.1.
Фізичні основи формування інформаційного сигналу в методах
дистанційного зондування Землі з космосу
Класифікація методів ДЗЗ із космосу. Інформативність космічних
знімків при зондуванні складових довкілля в оптичному, інфрачервоному і
надвисокочастотному діапазонах.
1.2. М етоди тем атичної обробки космічних знімків

Попередня обробка космічних знімків. Візуальне дешифрування
космічних знімків і формалізація де шифрувальних ознак. Сегментація
зображень.

Принципи визначення меж просторово - розподілених обєктів. Кількісні
оцінки показників поточного стану складових довкілля.
1.3.Сутність технологій космічного моніторингу земельних, водних,
лісових ресурсів і атмосфери,
Сучасні технології синтезу геомоделей техногенного забруднення
довкілля. Зосереджені, просторово розподілені, лінійно - протяжні джерела
техногенного навантаження природного середовища. Поняття сутності де
шифрувальних ознак визначених явищ. Принципи вибору оптимальних
спектральних інтервалів космічних зйомок фітоценозів, акваторій, земельних
ресурсів, приземного шару атмосфери в режимі моніторингу їх поточних
станів.
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2. Питання за темою «Геодезія»
2.1. Моделі земної поверхні
Визначення моделі земної поверхні. Зображення Земної поверхні на
сфері і площині. Класифікація картографічних проекцій за характером
спотворень та за виглядом зображення сітки меридіанів і паралелей. Система
географічних координат. Зональна система прямокутних координат.
Визначення координат об'єктів по карті.
Визначення масштабів, номенклатура та разграфка топографічних карт і
планів. Зображення рельєфу на картах і планах. Поняття електронних карт,
цифрових і математичних моделей місцевості та методи їх побудови. Види
вимірювань. Рівноточні вимірювання. Властивості випадкових погрішностей.
Принципи оцінки точності топографічних робіт. Орієнтування ліній. Поняття
про азимути, румби, кути дирекцій, їх взаємозв'язок. Зближення меридіанів.
Принцип організації польових і камеральных робіт. Пристрій геодезичних
приладів, що використовуються при геодезичних вимірюваннях. Методи
топографічних зйомок. Види геодезичних сітей. Методи створення
геодезичних сітей. Державна планова геодезична сіть. Державна висотна
геодезична сіть. Планові мережі згущування і знімальні мережі. Теодолітні
ходи - замкнуті, розімкнені і діагональні. Обробка і зрівнювання кутових
вимірювань теодолітних ходів. Зрівнювання приростів. Координати
теодолітних ходів. Прив'язка сітей згущування і знімальних сітей до пунктів
державної геодезичної мережі. Висотне обґрунтування топографічних
зйомок.

2.2. Геодезична топографічна зйомка
Призначення і види геодезичного обґрунтування топографічних зйомок.
Пряма і зворотна геодезична задачі та методи їх вирішування. Єство
теодолітних зйомок і їх призначення. Прилади, які використовуються при
теодолітній зйомці. Роботи, виконувані при виробництві теодолітних зйомок.
Методи зйомки подробиць місцевості. Обробка результатів теодолітних
зйомок. Єство тахеометричних зйомок і їх призначення. Планово-висотне
обґрунтування тахеометрічних зйомок. Зйомка ситуації і рельєфу місцевості.
Ведення абрису і польового журналу. Камеральні роботи. Електронна
тахеометрічна зйомка. Автоматизація обробки матеріалів тахеометрічних
зйомок. Єство нівелірних зйомок і їх призначення. Поняття про геометричне
та тригонометричне нівелювання. Способи нівеляції поверхні. Нівеляція
поверхні по квадратах. Камеральні роботи. Прикладні аспекти при побудові
триангуляції. Види тріангуляційних мереж. Класифікація и схеми побудови
полігонометричних ходів та мереж. Дія помилок кутових і лінійних
вимірювань. Джерела помилок. Складання камерального проекту і
рекогносцировка.
2.3. Фототеодолітна зйомка
Єство фототеодолітних зйомок і їх призначення. Пристрій
фототеодоліта. Елементи орієнтування стереопар. Види фототеодолітних
зйомок. Елементи орієнтування стереопар. Орієнтування координат точок
місцевості по стереопарам. Визначення координат точок місцевості по
стереопарах при нормальній і рівно відхиленої зйомках. Польові роботи при
виконанні фототеодолітних зйомок. Камеральні роботи.
2.4. Аерофотозйомка
Єство аерофотознімань і їх призначення. Види аерофотознімань.
Аерознімальне
устаткування.
Планово-висотне
обгрунтовування
аерофотознімань. Аерофотознімки і їх масштаби. Елементи орієнтування
аерофотознімків.
2.5. Фотосхеми і фотоплани
Фототріангуляція. Стереофотограмметрічна обробка аерофотознімків.
Автоматизована система цифрової фотограмметрії “PHOTOMOD”. Загальне
поняття про системи супутникової навігації «GPS». Принципи визначення
координат точок місцевості з використанням «GPS». Приймачі «GPS».
Організація геодезичних робіт з використанням базових станцій «DGPS».
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3.

Методические рекомендации для проведення практических занятий,
„Методика решения задач по топографическим картам и планам”. X.:
Над. азрокосм. Ун-т „ХАИ”, 2005.
3. Питання за темою «Картографія»
3.1. Географічні і топографічні карти

Картографія: предмет і об'єкти дослідження, значення картографії і її
зв'язок з іншими науками. Уявлення про географічний простір, геометричне
відображення простору, географічний простір. Місце картографії в системі
наук. Картографія в Україні в нові часи. Сучасні проблеми української
картографії.
Географічна карта, її властивості та сфери використання Властивості і
функції карт, елементи змісту карт, види географічних карт, атласів: їх
визначення і класифікація. План і карта. Топографічна карта та її властивості.
Елементи математичної основи топографічних карт, масштаб на
топографічних картах, проекції топографічних карт. Кути напрямів,
орієнтування карти. Вимірювання довжин і площ.
3.2. Зміст топографічних карт
Умовні знаки і їх характеристики, зображення рельєфу, написи на
картах. Визначення висот крапок. Застосування топографічних карт при
вивченні місцевості Розграфлення й номенклатура аркушів оглядовотопографічних та топографічних карт. Дешифрування.
3.3. Дрібномасштабні карти
Математична основа, перехід від сфери до площини, спотворення на
картах, головний і приватні масштаби. Картографічні проекції, їх
класифікація, розпізнавання, вибір і застосування. Зображення окремих
елементів змісту.
3.4. Тематичні карти
Способи зображення явищ, головні види тематичних карт. Розробка
класифікатора цифрової карти. Соціально-економічні карти. Суть і прийоми
геоморфологічного картографування. Суть та прийоми картографування
населення та населених пунктів. Суть та прийоми картографування
промисловості. Використання карт для досліджень проблем раціонального
природокористування та охорони природи.
3.5. Методи роботи з картою
Генералізація, як властивість карти, генералізація кількісних і якісних
явищ.

Комплексна характеристика місцевості по карті, картографічний образ і
картографічна інформація, феномен графічного образу, функції карт як
моделей, картографічний метод досліджень.
Прийоми аналізу карт. Визначення за географічними та топографічними
картами динаміки явищ. Сумісне використання і перетворення карт в
картографічний метод дослідження.
3.6. Автоматизовані методи роботи з картами. Створення цифрових карт.
Загальні відомості про складання й видання карт. Створення цифрових
карт та їх види. Робота з картами в системі «ГИС - Панорама». Робота з
картами в системі «АгсСів». Робота з картами в системі «АгсУіемох Робота з
картами в системі «Маріпґо».
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4. Питання за темою «Основи землевпорядкування та кадастру»
4.1. Основи землеустрою

Земельна реформа в Україні. Вплив земельних відносин на розвиток
економіки країни. Визначення землеустрою. Задачі землеустрою. Ціль
землеустрою. Зміст землеустрою. Організація та порядок проведення
землеустрою. Розгляд та затвердження землевпорядної документації.
Державна землевпорядна експертиза. Методика проведення державної
експертизи землевпорядної документації.

4.2. Загальні питання між- та внутрішньогосподарського землеустрою
й

Поняття та задачі міжгосподарського землеустрою. Різновиди, фактори
принципи міжгосподарського землеустрою. Складання, розгляд і

затвердження проекту міжгосподарського землеустрою і його здійснення.
Схема міжгосподарського землеустрою її зміст. Поняття й зміст
внутрішньогосподарського землеустрою. Устрій території сівозмін. Зміст і
структура проектів
внутрішньогосподарської організації території.
Організація угідь і сівозмін. Економічна ефективність організації й
розміщення сівооборотів. Устрій території сівозмін.
4.3.Загальні питання державного земельного кадастру
Определение и назначение государственного земельного кадастра.
Задачи ведения государственного земельного кадастра. Составные части
государственного земельного кадастра. Порядок присвоєння кадастрових
номерів земельним ділянкам. Види земельно-кадастрових робіт. Кадастровий
план. План встановлених меж земельних ділянок. Облік кількості та якості
землі. Моніторинг земель.
4.4. Порядок виконання землевпорядних робіт
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів. Склад
технічної документації при оформленні права постійного користування
земельною ділянкою та права власності на земельну ділянку. Нормативна
грошова оцінка земель лісового та водного фонду. Експлікація за формою 6зем. Планово-картографічна основа для землеустрою та земельного кадастру.
Державні акти на право постійного користування та на право власності на
землю.
4.5. Структура, зміст та формат оформлення результатів робіт із
землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
Структура документу. Зміст блоків обмінного файлу. Унесення
земельно-кадастрових даних до обмінного файлу. Унесення семантичної
інформації до обмінного файлу. Унесення метричної інформації до
обмінного файлу. Унесення службової інформації до обмінного файлу.
Сучасні програмні продукти для автоматизації земельно-кадастрових робіт.
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