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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – надання знань з наукових основ картографічної 

топоніміки та формування практичних навиків прикладних досліджень  

картографічної топоніміки. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни: наявність освітнього ступеня бакалавра з наук про Землю; геодезії 

та землеустрою, географії; вміти працювати з електронною базою географічних 

назв. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретико-методичні засади картографічної топоніміки (поняття, 

обʼєкт, предмет дослідження, класифікація, етимологія географічних назв); 

2.  Методика відтворення  іншомовних географічних назв українською 

мовою та передача географічних назв України латинкою; 

3. Топонімічні картографічні твори в Україні та світі. 

4. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

– ознайомити з науковою теорією та методологією дослідження 

картографічної топоніміки;  

– сформувати розуміння первинного збору географічних назв на 

місцевості, їх аналіз та систематизацію;  

– сформувати навики в стандартизації, розроблені нормативів та правил  

написання географічних назв на картах.  

Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей випускника: 

− К01. Здатність до адаптації і дії в новій ситуації (загальна 
компетентність); 

− К02. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми (загальна 
компетентність); 

− К06. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу та синтезу  
(загальна компетентність); 

− К11. Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються 



у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її 
геосфер та їхніх компонентів (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. 
Теоретичні основи 
картографічної топоніміки 

лекції 

письмова 
контрольна 

робота 
15 

1.2. 

Методичні особливості  
вияву та встановлення 
географічних назв та 
відтворення їх на 
великомасштабних картах 

лекції 

1.3. 
Основні закономірності 
номінації, інформативність 
географічних назв  

лекції 
письмова 

контрольна 
робота 

15 

1.4. 
Генералізація назв на 
географічних картах різних 
масштабів 

лекції 

2.1. 

Проводити аналіз 
різнорідних каталогів 
географічних назв, 
використовувати державний 
реєстр географічних назв 
для встановлення назв 
населених пунктів  

практична 
робота 

захист 
практичної 

роботи  

10 

2.2. 

Застосовувати на практиці 
теоретичні та методичні 
положення картографічної 
топоніміки для 
відображення географічних 
назв на картах 

практична 
робота 

захист 
практичної 

роботи 

2.3. 

Використовувати 
функціональні можливості 
програмного забезпечення 
ГІС для відслідковування  

практична 
робота 

захист 
практичної 

роботи 
10 



зміни географічних назв  

2.4. 

Застосовувати системний 
підхід при вивченні 
основних теоретичних 
положень курсу. 

практична 
робота 

захист 
практичної 

роботи 

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

ПР01. Аналізувати особливості 
природних та антропогенних 
систем і обʼєктів геосфер Землі.  

    + + + +  + 

ПР02. Застосовувати свої 
знання для визначення і 
вирішення проблемних питань і 
прийняття обґрунтованих 
рішень в науках про Землю.  

+    +    + + 

ПР05. Планувати і здійснювати 
наукові експерименти, писати 
наукові роботи за фахом. 

+ + +        

ПР07. Знати сучасні методи 
дослідження Землі та її геосфер 
і вміти їх застосовувати у 
виробничій та науково-
дослідницькій діяльності. 

+ +  + +    + + 

ПР10. Демонструвати здатність 
до адаптації та дії в новій 
ситуації, повʼязаній з роботою 
за фахом, вміння генерувати 
нові ідеї в області наук про 
Землю.  

    + + + +   

 

 



7. Схема формування оцінки. 
7.1.  Форми та організація оцінювання: 
− поточне (семестрове) оцінювання (реферати (мінімальна оцінка 24, 

максимальна 40; контрольні роботи (6 – 20); самостійна робота (5 – 20)); 
– підсумкове (заключне) оцінювання у формі заліку (оцінка за знання 

теорії (мінімум 12, максимум 40 балів). 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-

розрахунковий мінімум – 35 балів, для допуску до форми підсумкового 
контролю необхідно обовʼязково здати додатково виконане індивідуальне 
комплексне завдання. 

7.2. Шкала переведення рейтингу до традиційної оцінки за 
національною шкалою. 

Оцінка за 
100-бальною 

системою 

Оцінка за 2-бальною 
системою при складанні 

заліку (національною 
шкалою) 

60 – 100 зараховано 

0 – 59 не зараховано (з можливістю 
повторного складання) 

 
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції прак-
тичні 

самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. 
Теоретико-методичні засади картографічної топоніміки (поняття, обʼєкт, 

предмет дослідження, класифікація, етимологія географічних назв); 
1 Вступ. Предмет і задачі картографічної топоніміки 2 

2 
10 

2 Основні терміни та визначення. Класифікація 
топонімів 4 10 

3 Етимологія географічних назв України 2 2 10 

4 Збір та використання географічних назв 
(національний та зарубіжний досвід) 2 2 10 

Модульна контрольна робота 1 

Змістовий модуль 2.  
Методика відтворення  іншомовних географічних назв українською мовою та 

передача географічних назв України латинкою. 
5 Форми передачі іншомовних назв  2 

2 
10 

6 Транслітерація географічних назв 2 10 



7 Закономірності номінації, інформативність назв 4 2 10 

8 Етапи становлення та дослідження мікротопонімів  2 2 10 

Модульна контрольна робота 2 
Змістовий модуль 3 .  

Топонімічні картографічні твори в Україні та Світі. 
9 Друге життя географічних назв 2 2 10 

10 Тематичні карти та їх використання в топоніміці 2 2 10 

11 Топонімічні атласи. Державний реєстр 
географічних назв України 2 2 10 

12 Топооснови і топоформати та їх класифікація 2 2 10 

Модульна контрольна робота 3 

 ВСЬОГО 28 20 102 
 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: лекцій – 28  год., практичні – 20 год.,  
самостійна робота – 102 год. 
 
Завдання для самостійної роботи – ( 102 год.) 

1. Опрацювання електронної бази географічних назв України 
2. Дослідити відтворення чужомовних географічних назв 
3. Проаналізувати значення створення картотеки зниклих назв 

географічних обʼєктів 
4. Дослідити створення Лінгвістичних атласів 
5. Дослідити створення Атласу гідронімів 
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