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ВСТУП 
 

1. Мета навчальної дисципліни – полягає у вивченні методів 
топографічного знімання місцевості для створення державного ряду 
топографічних планів та карт.  

Вивчення дисципліни формує в майбутніх фахівців з геодезії, картографії та 
землеустрою навички виконання польових та камеральних робіт. Теоретичні  
знання та практичні навички необхідні студентам для подальшого успішного 
засвоєння курсів картографії, фотограмметрії, землевпорядного проектування, 
земельного кадастру та ін. 

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

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- загальну теорію топографії і геодезії, методи топографо-геодезичного 
дослідження; 
- нормативні вимоги щодо побудови знімальної мережі та виконання 
топографічного знімання місцевості; 
- сучасні методи та технології збору та оброблення геопросторових даних; 

вміти: 
- виконувати топографічне знімання місцевості та складати топографічні плани; 

володіти: технологією польових та камеральних робіт під час 
топографічного знімання місцевості із застосуванням сучасних технічних засобів і 
обчислювальної техніки. 

володіти компетенціями: 
- проведення польових геодезичних робіт для виконання топографічних знімань;  
- методами камерального оброблення матеріалів топографічних знімань. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Топографічні зйомки» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» галузі знань 10 – Природничі науки, зі спеціальності 103 – Науки про 
Землю за освітньою програмою Картографія, географічні інформаційні системи, 
дистанційне зондування Землі. Навчальна дисципліна передбачає вивчення 
основних положень по створенню топографічних зйомок масштабів 1: 5000 – 
1:500. Розглянуті сучасні методи та засоби створення аналогових та цифрових 
планів, а також методи виконання топографічних знімань: наземні, дистанційні та 
комбіновані. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:  
- змістовий модуль 1. Технології створення топографічних планів; 



- змістовий модуль 2. Сучасні методи топографічних знімань. 
4. Основні завдання навчальної дисципліни: 
− дати знання, розвинути уміння та навички проведення топографічних 

знімань  шляхом формування відповідних загальних і фахових компетентностей; 
− сформувати вміння застосовувати системний підхід при вивченні 

основних теоретичних положень курсу. 
Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних і спеціальних 

(фахових) компетентностей студента: 
− знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності (загальна компетентність); 
− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (загальна 

компетентність); 
− здатність застосовувати одержані знання у різних практичних ситуаціях 

(загальна компетентність);  
− навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

(загальна компетентність);  
− знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну 

природну систему (фахова компетентність);  
− здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз геопросторових даних за 

допомогою інтеграції картографічного методу, методів геоінформатики та 
дистанційного зондування Землі (фахова компетентність);  

− здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у 
послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання 
(фахова компетентність). 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання Методи Бал у 

підсумко
вій 

оцінці 

(1 – знати, 2 – вміти, 3 – 
[комунікація], 4 – [автономність 

та відповідальність]) 
викладання та 

навчання оцінювання 

Код Характеристика результату 

1.1. 

Головну мету та функції 
дисципліни; можливості їх 
застосування в процесі 
виконання науково-
дослідних робіт у галузі 
картографії, географічних 
інформаційних систем, 
дистанційного зондування 
Землі. 

лекції 
письмова 

контрольна 
робота 

15 

1.2 

Сучасну ситуацію у галузі 
картографії, географічних 
інформаційних систем, 
дистанційного зондування 

лекції 



Землі щодо можливостей 
проведення актуальних 
наукових розробок у ній. 

1.3. 

Основні наукові праці та 
досягнення вітчизняних 
учених у галузі 
картографії, географічних 
інформаційних систем, 
дистанційного зондування 
Землі, що формують 
підґрунтя для проведення 
наукових досліджень у  
даній сфері. 

лекції 

письмова 
контрольна 

робота 
15 

1.4. 

Перспективні напрями 
наукових досліджень у 
галузі картографії, 
географічних 
інформаційних систем, 
дистанційного зондування 
Землі. 

лекції 

 

2.1. 

Проводити аналіз 
різнорідних джерел для 
одержання повної, точної 
та достовірної інформації 
для проведення наукових 
досліджень. 

лекції 
письмова 

контрольна 
робота 

10 

2.2. 

Представляти сучасну 
ситуацію у галузі 
картографії, географічних 
інформаційних систем, 
дистанційного зондування 
Землі у зв’язку з 
впровадженням нових 
технологій проведення 
відповідних робіт. 

лекції 
письмова 

контрольна 
робота 

10 

2.3. 

Залучати найсучасніший 
інструментарій для 
вирішення поставлених 
задач і використовувати 
системний підхід при 
вивченні основних 
теоретичних положень 
курсу. 

Лабораторні 
заняття 

Захист 
лабораторних 

робіт 



3.1. Демонстрація знань, умінь 
і навичок. консультація іспит 40 

4.1. Самостійна аналітична 
задача. 

лекції, 
консультації 

впродовж 
семестру 

захист 
виконаної 

самостійної 
роботи 

10 

6. Співвідношення результатів вивчення дисципліни з програмними 
результатами навчання. 

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 
ПР04.Використовувати 
інформаційні технології, 
картографічні та 
геоінформаційні моделі в 
області наук про Землю.  

+ + + +      

ПР05. Вміти проводити польові 
та лабораторні дослідження.     + +  +  

ПР08. Обґрунтовувати вибір та 
використовувати польові та 
лабораторні методи для аналізу 
природних та антропогенних 
систем і об’єктів. 

   +     + 

ПР11. Впорядковувати і 
узагальнювати матеріали 
польових та лабораторних 
досліджень. 

    +  + + + 

7. Схема формування оцінки. 
7.1.  Форми та організація оцінювання: 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: (обов’язкове проведення 
оцінювання в усній / письмовій, у т.ч. тестовій формі ) 

 ЗМІ 
1 

ЗМІ 
2 

екза
мен 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 
− поточне (семестрове) оцінювання  (мінімальна оцінка 24, максимальна 

40; контрольні роботи (6 – 10); самостійна робота (5 – 10)); 



– 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 – 36 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 4-бальною системою 
при складанні іспиту 

(національною шкалою) 
90 – 100 відмінно 
75 –89 добре 
60 – 74 задовільно 

0 – 59 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
лекції 

Лабора- 
торні 

роботи 

Семінарсь
кі заняття 

Самостій
на 

робота 

Змістовий модуль 1. Технології створення топографічних планів.  

1 
Тема 1. Нормативні документи в сфері 
топографічного знімання. Основні 
положення створення та оновлення 
топографічних карт і планів. 

2 2  
2 



2 Тема 2. Методи складання топографічних 
планів. 2   2 

3 Тема 3. Класифікація топографічних карт і 
планів 2 2  2 

4 Тема 4. Технологічна схема створення 
топографічних планів.  2   2 

5 Тема 5. Наземні методи збирання 
геопросторових даних.  2 2  4 

6 Тема 6. Дистанційні методи збирання 
геопросторових даних. 2 2  4 

7 Тема 7. Особливості знімань забудованих 
територій.  2 2  4 

8 
Тема 8. Кадастрові знімання. Методи збору, 
оброблення та зберігання топографічної 
інформації. 

2   
4 

9 Тема 9. Технологія зйомки та моніторингу 
підземних комунікацій.  2 2  4 

10 
Тема 10. Зйомка автомобільних доріг, 
залізниць, кадастрові зйомки смуг лінійних 
споруд. 

2   
4 

11 Тема 11. Знімання шельфу та внутрішніх 
водойм. 2 2  4 

 Модульна  контрольна  робота 1.    + 
Змістовий модуль 2. Сучасні методи топографічних знімань.  

12 Тема 12. Великомасштабне знімання із 
використанням БПЛА. 2 2  4 

13 
Тема 13. Технологічна схема створення 
цифрового топографічного плану за 
допомогою БПЛА. 

2 4  
4 

14 Тема 14. Лідарне аерофотознімання. 2   4 
15 Тема 15. Мобільне лазерне сканування. 2   4 

16 
Тема 16. Сучасні технології польових робіт 
при проведенні великомасштабних 
топографічних знімань. 

2   
4 

17 
Тема 17. Технологія виконання 
топографічного знімання із використанням 
електронного тахеометра. 

2 2  
4 

18 
Тема 18. Методи створення планово-
висотної основи (ПВО) для топографічних 
знімань. 

2   
4 



Загальний обсяг 150 год., в тому числі: Лекцій – 42 год. Лабораторних робіт  – 28 
год., самостійна робота - 76 год., консультації - 4 год. 

 
  

19 
Тема. 19. Технологія виконання 
топографічного знімання за допомогою 
супутникових приймачів GNSS. 

2 4  
4 

20 Тема 20. Технологія польового кодування. 
Створення цифрового абриса. 2   4 

21 Тема 21. Сучасні технології камерального 
оброблення даних польових вимірів. 2 4  4 

 Модульна контрольна робота    + 

 
Іспит 

   
 

+ 
 Всього за  семестр 42 28 - 76 
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