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ВСТУП 

1. Мета навчальної дисципліни – дати студентам базові знання з основ 

формулювання, еволюції, зв’язків та перспектив розвитку парадигм і 

теоретичних концепцій картографії як галузі науки, техніки та виробництва, що 

займається створенням різних видів і типів картографічних творів для 

практичного використання. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни: наявність освітнього ступеня бакалавра з картографії (наук про 

Землю), успішне опанування професійно-орієнтованих дисциплін 1 року 

навчання в магістратурі. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. “Формулювання теорії картографії на основі парадигми повідомлення”. 

2. “Розвиток теорії картографії на базі аналітичної парадигми та в епоху 

комп’ютерних технологій”. 

4. Основні завдання навчальної дисципліни: 

 докладно вивчити погляди на предмет і метод картографії, 

сформульовані розробниками головних теоретичних концепцій; 

 закріпити знання студентів щодо існуючих теоретичних концепцій 

картографії, їх еволюції та взаємодії; 

 виробити навички проведення аналізу різнорідних інформаційних 

джерел, нормативно-правових документів тощо, необхідних для проведення 

наукових досліджень; 

 сформувати вміння застосовувати системний підхід при вивченні 

основних теоретичних положень курсу. 

Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та фахових 

(предметних) компетентностей випускника: 

 здатність до адаптації і дії в новій ситуації (загальна компетентність); 

 здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу та синтезу 

(загальна компетентність);  

 володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у 

виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її 

геосфер та їхніх компонентів (фахова компетентність);  

 вміння проектувати, планувати і проводити наукові дослідження, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

впровадження у виробництво, писати наукові роботи (фахова компетентність); 

 знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно 

походження, розвитку та будови Всесвіту, здатність їх застосовувати для 

формування світоглядної позиції (фахова компетентність).  



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання Методи 

Бал у 

підсумковій 

оцінці 

(1 – знати, 2 – вміти, 3 – 

[комунікація], 4 – [автономність та 

відповідальність]) 
викладання та 

навчання 
оцінювання 

Код Характеристика результату 

1.1. 

Основні погляди на предмет 

і метод картографії у зв’язку 

з формулюванням та 

розвитком парадигм і 

теоретичних концепцій 

картографічної науки. 

лекції 

письмова 

контрольна 

робота 

15 

1.2. 

Існуючу (сучасну) ситуацію 

в картографії у зв’язку з 

розвитком і впровадженням 

нових технологій і 

відповідних теоретичних 

концепцій, що базуються на 

їхніх можливостях. 

лекції 

1.3. 

Розробників основних 

теоретичних концепцій та 

внесок кожного з них у 

розвиток картографічної 

науки. 

лекції 

письмова 

контрольна 

робота 

15 

1.4. 

Шляхи та перспективи 

розвитку картографії у 

зв’язку з удосконаленням її 

теоретичних положень. 

лекції 

2.1. 

Формулювати мету, основні 

завдання на проведення 

дослідження, в тому числі 

сутність основних поглядів 

на предмет і метод 

картографії у різних 

теоретичних концепціях, 

існуючих у картографічній 

науці. 

практичні 

роботи 

захист 

практичних 

робіт 

10 

2.2. 

Проводити аналіз 

різнорідних джерел для 

одержання повної і 

достовірної інформації щодо 

відомих теоретичних 

концепцій картографії та їх 

розробників. 

практичні 

роботи 

захист 

практичних 

робіт 

2.3. Представляти сучасну практичні захист 10 



ситуацію в картографії у 

зв’язку з розвитком і 

впровадженням нових 

технологій та відповідних 

теоретичних положень, які 

базуються на них. 

роботи практичних 

робіт 

2.4. 

Залучати найсучасніший 

інструментарій для 

вирішення поставлених задач 

та використовувати 

системний підхід при 

вивченні основних 

теоретичних положень курсу. 

практичні 

роботи 

захист 

практичних 

робіт 

3.1. 
Демонстрація знань, умінь і 

навичок. 
консультація залік 40 

4.1. 
Самостійна аналітична 

задача. 

лекції, 

консультації 

впродовж 

семестру 

захист 

виконаної 

домашньої 

роботи 

10 

6. Співвідношення результатів вивчення дисципліни з програмними 

результатами навчання. 

Програмні результати навчання 
Результати навчання (за кодами) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Аналізувати особливості 

природних та антропогенних 

систем і об'єктів геосфер Землі.  

+ + + +     + + 

Планувати і здійснювати наукові 

експерименти, писати наукові 

роботи за фахом.  

    + + + + +  

Знати сучасні методи 

дослідження Землі та її геосфер і 

вміти їх застосовувати у 

виробничій та науково-

дослідницькій діяльності.  

    +    +  

Демонструвати здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, 

вміння генерувати нові ідеї в 

області наук про Землю.  

       + +  

Ідентифікувати та класифікувати 

відомі і реєструвати нові об’єкти 

в складі геосфер, їхні 

властивості, явища та процеси, 

їм притаманні.  

    + +  + +  



7. Схема формування оцінки. 

7.1.  Форми та організація оцінювання: 

 поточне (семестрове) оцінювання (практичні роботи (мінімальна 

оцінка 24, максимальна 40; контрольні роботи (6 – 10); самостійна робота (5 – 

10)); 

– підсумкове (заключне) оцінювання у формі заліку (оцінка за знання 

теорії (мінімум 12, максимум 20 балів); оцінка за практичну частину (13 – 20). 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-

розрахунковий мінімум – 35 балів, для допуску до форми підсумкового 

контролю необхідно обов’язково здати додатково виконане індивідуальне 

комплексне завдання. 

7.2. Шкала переведення рейтингу до традиційної оцінки. 

Оцінка за 

100-бальною 

системою 

Оцінка за 2-бальною системою 

при складанні заліку 

(національною шкалою) 

90 – 100 

зараховано 75 –89 

60 – 74 

0 – 59 
не зараховано (з можливістю 

повторного складання) 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ІНШИХ 

ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ. 

№ 

лекції 
Тема лекції 

Кількість годин 

Лекції Практ. Сам. Інші 

Змістовий модуль 1 “Формулювання теорії картографії на основі парадигми 

повідомлення”. 

1 

Тенденції розвитку теорії картографії 

на сучасному етапі: існуючі 

парадигми та теоретичні концепції, їх 

сутність, еволюція, взаємодія. 

2 4 12  

2 

Модельно-пізнавальна теоретична 

концепція: сутність, застосування, 

представники. 

4 4 12  

3 

Мовна теоретична концепція: погляди 

на предмет і метод картографії, 

розробники 

2 4 12  

4 

Метакартографія: сутність, підхід до 

усвідомлення та визначення об’єкта 

пізнання, метода, об’єктної мови 

науки 

2 4 14  

Модульна контрольна робота 1 



Змістовий модуль 2 “Розвиток теорії картографії на базі аналітичної 

парадигми та в епоху комп’ютерних технологій”. 

5 

Комунікативна теоретична концепція: 

трактування картографії, карти її 

розробниками, використання в 

сучасних дослідженнях. 

2 2 12  

6 

Картологія як поєднання уявлень про 

модельні та комунікативні функції 

картографії. 

2 4 12  

7 

Геоінформаційне картографування – 

головна теоретична концепція 

сучасної картографії. 

2 4 12  

8 

Еволюція способів картографічного 

зображення в контексті розвитку 

теоретичних концепцій та сучасного 

стану картографії. 

2 4 14  

Модульна контрольна робота 2 

Консультація     2 

ВСЬОГО 18 30 100 2 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: лекцій – 18 год., практичних занять 

– 30 год., самостійної роботи – 100 год., консультацій – 2 год. 
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