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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – дати студентам базові знання з теорії цифрового 

картографування, а також сформувати належні практичні навички із 
застосування сучасного програмного забезпечення, що використовується для 
створення цифрових та електронних карт. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
успішне опанування обов’язкових і вибіркових дисциплін згідно з навчальним 
планом 1 року навчання, особливо таких дисциплін як „Вступ до 
геоінформатики”, „Топографія”, „Картознавство”, „Комп'ютерна графіка для 
картографії та ГІС”. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна розглядає теоретичні основи, методи й технологію створення 

цифрових карт і є основним курсом в університетській підготовці студентів 
відповідної спеціальності, передбачає лекційні заняття та виконання 
лабораторних завдань, які проводяться у комп’ютерному класі. 

Курс складається з двох змістовних модулів. 
Форма контролю дисципліни – іспит. 
4. Завдання (навчальні цілі):  
– виробити навички роботи з програмним забезпеченням цифрової 

картографії; 
– вивчення питань реєстрації, введення, систематизації та зберігання 

даних в комп’ютерному середовищі; 
– оволодіння основними способами створення та оновлення цифрових 

карт в сучасному програмному забезпеченні; 
– навчитись правильно застосовувати цифрові карти для вирішення 

наукових та практичних задач, зокрема в ГІС; 
– сформувати вміння застосовувати системний підхід при вивченні 

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

(фахових) компетентностей випускника: 
– здатність застосовувати одержані знання у різних практичних ситуаціях 

(загальна компетентність);  
– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

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

компетентність); 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

(загальна компетентність);  
– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (загальна 

компетентність); 
– знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну 

природну систему (фахова компетентність);  
– здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою 

відповідних методів і технологій засобів у польових і лабораторних умовах 
(фахова компетентність). 



5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1 – знати; 2 – вміти; 3 – 
комунікація; 4 – автономність та 

відповідальність) 

Методи 
Бал у 

підсум-
ковій 
оцінці  

викладання та 
навчання оцінювання 

Код Результат навчання 

1.1 Основні поняття цифрової 
картографії, історію її розвитку, 
зв’язки цифрової картографії з 
іншими науками. 

лекція письмова 
контрольна 

робота, 
тести 

 

 
10 

 

1.2 Зміст та класифікацію 
цифрових карт. Джерела даних 
для створення та оновлення 
цифрових карт. 

лекція 

1.3 Просторові об’єкти та їхні 
характеристики. Шкали 
вимірювання об’єктів. 
Структури і формати даних в 
цифровій картографії. Способи 
введення картографічної 
інформації. 

лекція 

1.4 Вимоги до процесу створення 
та оновлення цифрових карт, 
вимоги до програмного та 
інформаційного забезпечення. 
Функціональні можливості 
програмного забезпечення 
створення цифрових карт. 
Основні поняття про якість 
цифрових карт та її оцінку. 

лекція 

2.1 Правильно підбирати джерела 
інформації для створення 
цифрових карт; проводити 
сканування, зшивання, 
редагування  вихідного 
картографічного зображення. 

лабор. робота  
 
 
 

виконання 
лабор. робіт 

 

 
 
 
 

40 

2.2 Вибирати правильний спосіб 
введення інформації та 
проводити цифрування 
вихідної картографічної 
інформації.  

лабор. робота 

2.3 Правильно редагувати та 
зберігати цифрові дані, 
працювати  з базами даних. 

лабор. робота 



Зшивати просторові та 
атрибутивні дані.  

2.4 Працювати з зображувальними 
засобами цифрового 
картографування. Створювати 
цифрові топографічні та 
цифрові тематичні карти.  

лабор. робота 

3.1 Демонстрація знань, умінь і 
навичок. 
 

консультація іспит 40 

 
 
4.1 Виконання самостійної роботи. 

лекції, 
консультації 

впродовж 
семестру 

захист 
виконаної 
домашньої 

роботи 
 

10 
 

6. Співвідношення результатів вивчення дисципліни з програмними 
результатами навчання. 

Програмні результати навчання Результати вивчення дисципліни (за кодами) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Збирати, обробляти та 
аналізувати інформацію в 
області наук про Землю 

   + + + + + + + 

Використовувати усно і 
письмово професійну 
українську мову 

+ + + + +  + + + + 

Використовувати інформаційні 
технології, картографічні та 
геоінформаційні моделі в 
області наук про Землю 

+ + + + +  + +   

Уміти обирати оптимальні 
методи та інструментальні 
засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки 
даних 

 +  + + + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми та організація оцінювання: 
− поточне (семестрове) оцінювання (лабораторні (мінімальна оцінка 20, 

максимальна 40; контрольна робота (5 – 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 
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) 
 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ІНШИХ 

ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
№ 

лекції Назва  лекції Кількість годин 
Лекції Лабор. Сам. Інші 

Змістовий модуль 1 
Вступ до цифрової картографії 

 

1 
Вступ до цифрової картографії. Основні 
поняття цифрової картографії. Предмет та 
основні завдання цифрової картографії.  

2  6 
 

2 
Історія розвитку цифрової картографії. 
Зв’язок цифрової картографії з іншими 
науками. 

2  6 
 

3 
Цифрова карта як модель географічних 
даних. Зміст та класифікація цифрових 
карт. Цифрові топографічні карти. 

4  6 
 

4 
 

Джерела даних для створення цифрових 
карт. Картографічні матеріали. 
Аерокосмічні матеріали та матеріали інших 
видів ДЗЗ. Статистичні й текстові 
матеріали. 

2 4 6 

 

5 
Просторові об’єкти та їхні характеристики. 
Шкали вимірювання об’єктів. Структури і 
формати даних в цифровій картографії. 

2 4 6 
 

 Модульна контрольна робота 1     
 Змістовий модуль 2  

Технології створення цифрових карт 
 

6 Способи введення картографічної 
інформації. Цифровий опис картографічної 
інформації та основні принципи його 
здійснення. 

4 6 6 

 



7 Загальні вимоги до процесу створення та 
оновлення цифрових карт. Вимоги до 
програмного та інформаційного 
забезпечення. Функціональні можливості 
програмного забезпечення створення 
цифрових карт. 

4 6 6 

 

8 Зберігання та редагування цифрових даних. 
Картографічні та тематичні 
(некартографічні) бази даних.  

2 4 6 
 

9 Основні поняття про якість цифрових карт 
та її оцінку. Вимоги до оцінки якості 
цифрових карт. Основні та описові 
характеристики якості цифрових карт. 

4  6 

 

10 Цифрові тематичні карти.. Методи розбиття 
шкал статистичних показників 
програмними засобами. Топологічні 
представлення цифрового тематичного 
картографування. 

2 4 6 

 

 Модульна контрольна робота 2     
 ВСЬОГО 28 28 60  

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: лекцій – 28 год., лабораторних 
занять – 28  год., самостійної роботи – 60 год., консультацій – 4 год. 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна. 

1. Даценко Л.М. Основи геоінформаційних систем і технологій: 
навчальний посібник / Л.М. Даценко, В.І. Остроух. – К.: ДНВП «Картографія», 
2013. – 184 с. 

2. Остроух В.І. ГІС, бази даних та цифрова картографія (навчально-
методичний посібник для студентів-картографів) / В.І. Остроух, Н.О. Полякова 
– К.: КиївЦНТЕІ, 2009. – 44 с. 

 
Додаткова. 

3. Божок А.П. Картознавство: підручник / А.П. Божок, А.М. Молочко, 
В.І. Остроух; за ред. А.П. Божок. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 
332 с.  

4. Бондаренко Е. Л. Географічні інформаційні системи / Е.Л. Бондаренко  – 
К.: СПТ ТОВ “Бавок”, 2011. – 160 с. 

5. Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових 
даних (навчальний посібник) / Магваір Б., Пашинська Н., Даценко Л., Говоров 
М., Путренко В. / Планета-Прінт, 2016. – 396 с. 



6. Топографія з основами геодезії : підручник / за ред. А.П. Божок, 
А.М. Молочка – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 304 с. 

7. Топографо-геодезична та картографічна діяльність. Законодавчі та 
нормативні акти : у 2 ч. – Вінниця : Антекс, 2000. – 408 с. (Ч. 1); 2002. – 656 с. 
(Ч. 2). 

8. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты / Под 
ред. Е.И. Халугина. - М.: Недра, 1992. - 419 с 

9. Шевченко В.О. Автоматизація картографічних робіт / Шевченко В.О., 
Бондаренко Е.Л., Гордєєв А.Ю. – К. : Укрморкартографія, 2000. – 63 с. 

                 
  


	РОБОЧА ПРОГРАМА
	навчальної дисципліни
	“ЦИФРОВА КАРТОГРАФІЯ”
	Київ – 2020
	Додаткова.




