




ВСТУП 

1. Мета навчальної дисципліни – дати студентам базові знання з теорії і 
практики створення топографічних карт, способів зображення на них об’єктів 
ситуації та рельєфу земної поверхні. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни(за 
наявності) : 

1. Знати загальну теорію топографії і геодезії, методи топографо-геоде-
зичного дослідження; 

2. Вміти розуміти топографічні карти і користуватися ними в наукових 
дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;  

3. Володіти елементарними навичками користування топографічними 
картами різного масштабу і призначення, розкривати сучасні підходи до розроб-
лення і використання топографічних карт. 

володіти компетенціями: 
- проведення польових геодезичних робіт по зніманню земельних ділянок; 
- оцінки якості та визначення точності результатів знімань; 
- складання технічних документів: – планів, карт, профілів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
«Топографічне картографування» є одним з головних методів об’єктивного 

пізнання та візуалізації даних для метричного і тематичного картографування та 
є спеціальною дисципліною, що викладається для студентів за освітньою про-
грамою – геодезія та землеустрій. 

Дисципліна «Топографічне картографування» використовується під час ви-
конання курсових і дипломних досліджень та оформлення їх результатів з дис-
циплін: фототопографія, інженерна і комп’ютерна графіка,  проектування та 
складання карт, технологія видання карт, ГІС і бази даних. 

Структура дисципліни складається з одного модуля. 
4. Завдання (навчальні цілі): 
– ознайомити студентів з загальною теорією топографії і геодезії, методами 

топографо-геодезичного дослідження; 
– навчити студентів розуміти топографічні карти і користуватися ними в 

наукових дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;  
–  показати значення топографо- геодезичних знань у сучасному житті; 
– розвинути у студентів уміння використовувати топографічні карти різного 

масштабу і призначення. 
– розкрити сучасні підходи до розроблення і використання топографічних 

карт. 



Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та 
фахових компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-про-
фесійною програмою «Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.) загальних: 
ЗК01 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  
ЗК02 - знання та розуміння області геодезії та землеустрою; 
ЗК03- здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 
ЗК04- здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та зем-
леустрій; 
ЗК05- здатність використання інформаційних технологій; 
ЗК06- здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати мож-
ливість навчання впродовж життя; 
ЗК07- здатність працювати як самостійно, так і в команді;  
ЗК08- навички забезпечення безпеки життєдіяльності; 
ЗК10- визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інте-
лектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки. 

спеціальних (фахових, предметних): 
ФК-1 - здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, прин-

ципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою; 
ФК-2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – (фізики, еко-
логії, математики, інформаційних технологій, права, економіки  тощо), 
вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;  

ФК-3 - здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у нав-
чанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи 
та технічні підходи; 

ФК-4 - здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і земле-
устрою; 
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 га-
лузі геодезії та землеустрою; 
ФК-7 - здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоін-
формаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання; 
ФК-8 - здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати 
геопросторові дані у польових та камеральних умовах; 
ФК-10- здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати 
польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, 
камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої; 
ФК-11- здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі 
геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 
ПРН 1 - використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти 
спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та зем-
леустрою; 



ПРН 2 - знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топо-
графічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, ди-
станційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання не-
рухомості і земельного кадастру; 
ПРН 4 - застосовувати методи і технології створення державних геодезичних 
мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань 
місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектуван-
ня, зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та 
сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аеро-
космічних методів; 
ПРН 5 - використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і земле-
устрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного 
або виробничого завдання; 
ПРН 10 - володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезич-
них, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення резуль-
татів знімань в геоінформаційних системах; 
ПРН 15 - Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні 
технології. 
ПРН 17 - Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим. 
ПРН 20 - Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених зав-
дань і взятих обов’язків. 
   
5. 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 
оцінювання 

(за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

иКо
д

Результат навчання

1 .
1

Знати основні положення створення 
та оновлення топографічних карт 
масштабів 1:10 000 – 1:1000 000

лекція тест 20%

1 .
2

Знати правила редагування та 
оновлення топографічних карт

лекція тест 20%

2 .
1

Вміти створювати топографічні 
карти в графічній, цифровій та 
електронних формах у єдиній 
системі координат і висот за 
уніфікованими умовними знаками та 
класифікаторами.

Лабораторні та 
самостійні роботи

Захист робіт 30%



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними ре-
зультатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не вхо-
дять до блоків спеціалізації) 

3 .
1

Демон стру вати на в и ч ки та 
здатн і сть використову вати 
відповідне програмне забезпечення 
д л я об р обл е н н я г е од е з и ч н о ї 
інформації.

Лабораторні та 
самостійні роботи

Захист робіт 15%

4 .
1

Демонструвати здатність вчитися 
і б у т и с у ч а с н о н а в ч е н и м , 
демонструвати визначеність і 
наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків.

Лабораторні та 
самостійні роботи

Звіт по 
лабораторній 
роботі

15%

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

1.1 1.2 2.1 3.1 4.1

ПРН 1 - використовувати усно і письмово технічну 
українську мову та вміти спілкуватися іноземною 
мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та 
землеустрою.

+ +

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.

+ +

ПРН 4 - застосовувати методи і технології створення 
державних геодезичних мереж та спеціальних 
інженерно-геодезичних мереж, топографічних 
знімань місцевості , топографо -геодезичних 
вимірювань для вишукування, проектування, зведення 
і експлуатації інженерних споруд, громадських, 
промислових та сільськогосподарських комплексів з 
використанням сучасних наземних і аерокосмічних 
методів.

+ +



7. Схема формування оцінки. 
1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланова-

них результатів навчання визначається за результатами виконання лабора-
торних, самостійних, модульних контрольних робіт та екзамену. 

Підсумкове (заключне) оцінювання у формі іспиту (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 кон-
тролю необхідно обов’язково здати додатково виконане індивідуальне ком-
плексне завдання. 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену: (обов’язкове проведення екзаме-

наційного оцінювання в усній / письмовій, у т.ч. тестовій формі ) 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 
____36____ балів. Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання за-
гальної позитивної оцінки за курс. 
Шкала відповідності 

ПРН 5 - використовувати методи збирання інформації 
в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і 
класифікації відповідно до поставленого проектного 
або виробничого завдання.

+

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 2 0 - Демонс т ру вати ви зн ач ен і с т ь і 
наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
обов’язків.

+ +

ЗМ1/Частина 1 (за 
наявності)

екзамен Підсумкова 
оцінка

Мінімум 36 24 60

Максимум 60 40 100



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59

№ 
п/п Назва  теми

Кількість годин

лекції лабораторні Самостійна робота

Назва розділу чи частини 

1.

Вступ. 
Тема 1.Загальні вимоги до геодезичної основи, 

точності та змісту 
загальнодержавних топографічних 
карт усіх масштабів

2

6

2

2.
Тема 2. Математична основа топографічних 

карт
2 4

3.
Тема 3. Геодезична основа топографічних 

карт
2 2 6

4. Тема 4. Зміст топографічних карт 4 6 8

5. Тема 5. Математичні елементи карт 2 2 6

6.
Тема 6. Картографічна генералізація при 

створенні топографічних карт.
2 2 6

7.
Тема 7. Створення цифрових та електронних 

карт.
2 2 6

8.
Тема 8. Редагування та узгодження 

топографічних карт
2 6 6

                       Екзамен



Загальний обсяг_90____ год., в тому числі: 
Лекцій – _18___ год. 
Лабораторні заняття - 26____ год. 
Самостійна робота - __46__ год. 

РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 

Основна: 

1. Даценко Л..М., Гончаренко О.С. Топографічне картографування: Навчальний 
посібник. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка. 2019. -88 с. 
2. Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні 
акти. В 2-х частинах. Ч.1. Вінниця: Антекс, 2000. 408 с. 
3. Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні 
акти. В 2-х частинах. Ч.2. Вінниця:  Антекс, 2002. 656 с. 
4. Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні 
акти. Ч.3. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні 
та картографічні роботи. Київ 2003,158 с.:1 іл., 100 табл. 
5. Верещака Т.В., Подобедов Н.С. Полевая картография: Учебник для вузов. -3-е 
изд., перераб. и доп. –М.: Недра, 1986. – 356 с. 
6. Топографія з основами геодезії: підручник / за ред. А.П.Божок, А.М. Молочка. 

– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 304 с. 

Додаткова: 
1. Білоус В.В., Боднар С.П., Ткаченко А.Г., Сівков С.В., Яценко О.Ю. Методич-
ний посібник з навчальної топографічної практики для студентів географічно-
го факультету та відділення військової підготовки. Частина 1. - К.: РВЦ 
«Київський університет», 1997.– 47 с. 

2. Білоус В.В., Боднар С.П., Ткаченко А.Г., Сівков С.В., Яценко О.Ю. Методич-
ний посібник з навчальної топографічної практики для студентів географічно-
го факультету та ВІКНУ імені Тараса Шевченка. Частина 2. - К.: РВЦ 
«Київський університет», 1998.–121 с. 

3. Credo_DAT 3.1. Система камеральной обработки инженерно-геодезических 
работ. Справочное руководство к версии 3.10. первая редакция. – Минск: СП 
«Кредо-диалог», 2006. – 325 с. 
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10. Додаткові ресурси: 
1. http://ukrgeo.com.ua/ 
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http://vinmap.net/ 
3. http://vingeo.com/index.html 
4. http://www.tnt-tpi.com 
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