




1. Мета дисципліни – опанування базових знань з наукових основ  комп'ютерної 

графіки та картографічного дизайну, формування практичних навиків 

розроблення картографічних знаків для  укладання карт. 
 

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

наявності): 

1. Знати  основи картографічного креслення та комп'ютерної графіки; 

2. Вміти на початкову рівні користуватися графічним редактором Adobe 

Illustrator СS6; 

3. Володіти елементарними навичками  у викреслюванні картографічних знаків 

до різних типів географічних карт як за допомогою традиційних засобів так і 

комп’ютерних технологій. 
 

 3. Анотація навчальної дисципліни: „Комп'ютерна графіка”  - наукова 

дисципліна, що розробляє технології створення, обробки та візуалізації 

географічних даних засобами обчислювальної техніки. Даний курс досліджує 

використання різних видів графіки (фрактальної, растрової, векторної та 

тривимірної) для графічного представлення інформації. Розглядає побудову 

топографічних знаків за допомогою графічного редактора. Враховуючи, що 

важливим зображувальним засобом є колір, зміст курсу широко використовує 

дані кольорознавства, а також вивчаються способи побудови рельєфу різними 

способами, в тому числі за допомогою комп’ютерних технологій.  

 Курс повинен навчити студентів конкретним практичним прийомам 

використання технічної і художньої графіки, оформлення штрихових і 

кольорових оригіналів карт. Дисципліна   складається   з   двох змістових 

модулів. 

Перший модуль присвячено ознайомленню студентів із видами комп’ютерної 

графіки та із представленням графічної інформації  в Adobe Illustrator СS6. 

Другий – зосереджено увагу  на розкритті сутності зображення рельєфу за 

допомогою світлотіні та комп’ютерних технологій.  
 

 4. Завдання (навчальні цілі): 

 - знати теорію і методику вибору зображувальних засобів для проектування 

раціональних і ефективних систем картографічних знаків;  

- вміти застосовувати художні засоби і прийоми (колір, пластику зображень, 

прийоми зображувального мистецтва) для оформлення рельєфу;  

- вміти використовувати технологію комп'ютерного дизайну в проектуванні 

та створені топографічних знаків. 

 
Згідно вимог нової програми ОП «Геодезія та Землеустрій» (редакція 2021 

року) опанувати наступні компетенції 

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі геодезії та землеустрою. 

загальних:  
ЗК01. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  



ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

спеціальних 

СК01. Здатність застосовувати фундаментальні знання для аналізу явищ 

природного і техногенного походження при виконанні професійних завдань у 

сфері геодезії та землеустрою.  

СК06. Здатність виконувати дистанційні, наземні, польові та камеральні 

дослідження, інженерні розрахунки з опрацювання результатів досліджень, 

оформляти результати досліджень, готувати звіти при вирішенні завдань геодезії 

та землеустрою. 

СК07. Здатність збирати, оновлювати, опрацьовувати, критично оцінювати, 

інтерпретувати, зберігати, оприлюднювати і використовувати геопросторові дані 

та метадані щодо об’єктів природного і техногенного походження.  

СК09. Здатність застосовувати інструменти, прилади, обладнання, устаткування 

при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

СК 12. Здатність проводити технічний контроль та оцінювати якість топографо-

геодезичної та картографічної продукції. 

Програмні результаті: 

ПРН7. Виконувати обстеження і вишукувальні, топографо-геодезичні, 

картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи при виконанні 

професійних завдань з геодезії та землеустрою. 

ПРН10. Обирати і застосовувати інструменти, обладнання, устаткування та 

програмне забезпечення, які необхідні для дистанційних, наземних, польових і 

камеральних досліджень у сфері геодезії та землеустрою. 

ПРН11. Організовувати та виконувати дистанційні, наземні, польові і камеральні 

роботи в сфері геодезії та землеустрою, оформляти результати робіт, готувати 

відповідні звіти. 

ПРН13. Планувати і виконувати геодезичні, топографічні та кадастрові 

знімання, опрацьовувати  отримані результати у геоінформаційних системах. 
 

 5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
 (1. знання; 2. вміння; 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

и 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Основних термінів та поняття 

комп’ютерної графіки 
лекція виконання 

лабор. робіт, 

виконання 

самостійної 

роботи, 

модульна 

контрольна 

5 

1.2 Правил побудови топографічних 

знаків 
лекція 5 

1.3 Класифікацію топографічних знаків лекція, 10 



1.4 Кольорових моделей та палітр лекція, 

лабор. робота 
робота, 

залік 
5 

1.5 Основних понять та термінів 

світлотіньової графіки 
лекція 5 

2.1 Вміти працювати з графічним 

редактором Adobe Illustrator СS6 
лабор. робота виконання 

лабор. робіт, 

виконання  

модульна 

контрольна 

робота, 

20 

2.2 Вміти працювати з кольоровими 

моделями графічного редактора 
Adobe Illustrator СS6  

лабор. робота 

2.3 Вміти працювати із «шарами» в 

Adobe Illustrator СS6 
лабор. робота 30 

3.1 Вироблення у студентів вміння 

застосовувати знання для створення 

фрагменту топографічної карти 

лекція, 

лабор. робота, 

дискусія 

виконання 

лабораторних 

робіт, 

дискусія, 

залік 

10 

4.1 Відповідально ставитися до збору 

даних, за якими потім створюються 

умовні знаки для  топографічної 

карти  

лекція, 

лабор. робота, 

дискусія 

10 

 
 

 

 

   6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

Результати навчання дисципліни (код)  

 

 

 

Програмні результати навчання (назва) 
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ПРН7. Виконувати обстеження і 

вишукувальні, топографо-геодезичні, 

картографічні, проектні та проектно-

вишукувальні роботи при виконанні 

професійних завдань з геодезії та 

землеустрою. 

 + +      + + 

ПРН10. Обирати і застосовувати 

інструменти, обладнання, устаткування та 

програмне забезпечення, які необхідні для 

дистанційних, наземних, польових і 

камеральних досліджень у сфері геодезії 

та землеустрою. 

   +  +   + + 



ПРН11. Організовувати та виконувати 

дистанційні, наземні, польові і камеральні 

роботи в сфері геодезії та землеустрою, 

оформляти результати робіт, готувати 

відповідні звіти. 

  + +    +  + 

ПРН13. Планувати і виконувати 

геодезичні, топографічні та кадастрові 

знімання, опрацьовувати  отримані 

результати у геоінформаційних системах. 

     +   +  

 
 

7. Схема формування оцінки: 

1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих 

результатів навчання визначається за результатами виконання лабораторних, 

самостійних, модульних контрольних робіт та заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 

опанування на належному рівні наступна: 

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.4, 2.1, 2.2 – 10 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.5–1.6, 2.3 – 10 балів. 

3. Лабораторні роботи: РН 1.4 – 4.1 – 30 балів. 

4. Самостійна робота:РН 1.1 – 1.6 – 10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

 Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за 

всіма успішно оціненими результатами навчання 60 балів і заліку 40 балів. 

Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються. 

 Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і 

вище та «зараховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт і модульних 

контрольних робіт. 

2. Організація оцінювання. 

 

Оцінювання за формами  контролю: 

 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – 20  балів Max. – 30 бали Min. – 20 бали Max. – 30 балів 

Лабораторна робота „2”  х  3 = 9 „5”  х  3 = 15 „2”  х  3 = 9 „5”  х  3 = 15 

Модульна контрольна 
робота  

„7”  х  1 = 7 „10”  х  1 = 10 „7”  х  1 = 7 „10”  х  1 = 10 



Самостійна робота „4”  х  1 = 4 „5”  х  1 = 5 „4”  х  1 = 4 „5”  х  1 = 5 

„2”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент 

 

 

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

розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання заліку обов'язковим є перездача 

модульних  робіт. 

 

 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 

модуль2 
залік  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 20 20 20 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

ІІ семестр 

№ 

п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
лабора-

торні 
самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1 

1 
Тема 1. Графічне представлення інформації. 

Векторна,  растрова та фрактальна 
графіка 

2 6  

2 
Тема 2. Побудова картографічних знаків за допомогою 
комп’ютерної графіки,. Комп'ютерне розміщення 
підписів на карті. 

2 6  

3 
Тема 3. Основи роботи з кольором (кольорові 

моделі та палітри) 2 6  

4 
 Науково-методичні основи проектування 

умовних позначень. Системний підхід   20 



Змістовий модуль 2 

5 Тема 4. Основи світлотіньової пластики 2 2  

6 
Тема 5. Світлотіньове оформлення рельєфу  2 6  

7 Тема 6. Топографічна основа тематичної карти. 
Проектування систем знаків з врахуванням технології 
видання карт 

2 6  

8 Проектування систем знаків для карт різних типів. 

Проектування загального оформлення картографічних 

творів. Оформлення атласів  
  26 

9 Підсумкова модульна  контрольна  робота    

     

 ВСЬОГО 12 32 46 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій –  12  год. 

Лабораторні заняття - 32 год. 

Самостійна робота – 46 год. 

. 
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