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ВСТУП 
1.Мета дисципліни – формування у студентів практичних навичок при 

дослідженні тематичних карт і атласів, розробці легенд карт різної тематики, 
виборі способів зображення; а також закріплення й поглиблення знань раніше 
вивчених курсів зі спеціальності. Навчальна дисципліна „Науково-
дослідницький практикум з картографії та ГІС“ направлена на закріплення 
теоретичних знань з професійно-орієнтованих дисциплін, що вивчалися 
студентами протягом попередніх років навчання. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
наявність освітнього ступеня бакалавра з картографії (наук про Землю); геодезії 
та землеустрою; географії, успішне вивчення обов’язкових професійно-
орієнтованих дисциплін навчального плану першого семестру другого рівня 
вищої освіти. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Курс складається з одного змістовного модулю присвяченого 

дослідженню методологічних особливостей тематичного й атласного 
картографування різнорангових геопросторових об’єктів  з метою застосування 
географічних карт у наукових дослідженнях та безпосередньо особливостям 
проектування та укладання тематичних карт для атласів засобами ГІС. 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  

- закріпити вміння визначати методологічні особливості, а також базове 
інформаційне забезпечення необхідне для задач атласного картографування 
засобами ГІС;  
- закріпити навички роботи в сучасному програмному забезпеченні, що 
використовується в атласному картографуванні засобами ГІС;  
- закріпити навички правильно застосовувати методичний інструментарій 
проектування систем картографічних знаків;  
- отримати навички в рецензуванні наукових робіт. 
 

Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та фахових 
(предметних) компетентностей випускника: 

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

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

− здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) 
(загальна компетентність К03); 

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

− розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав 



інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем 
правової охорони інтелектуальної власності (фахова компетентність К08); 

− володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у 
виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її 
геосфер та їхніх компонентів (фахова компетентність К11);  

− вміння проектувати, планувати і проводити наукові дослідження, 
здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
впровадження у виробництво, писати наукові роботи (фахова компетентність 
К14); 

− вміння формулювати задачі картографічного і геоінформаційного 
моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у геосферах та їхніх 
компонентах із використанням актуальних сучасних методів і технологій 
(фахова компетентність К17); 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

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

Методи  
 Бал у 

підсумковій 
оцінці викладання та 

навчання оцінювання Код Характеристика результату 

1.1 Теоретичні основи тематичного й 
атласного картографування 
різнорангових геопросторових 
об’єктів  засобами ГІС 

виконання 
індивідуальних 
науково-
дослідницьких робіт 

Захист 
індивідуальних 

науково-
дослідницьких 

робіт 

5 

1.2 Методологічні особливості  та 
необхідне інформаційне забезпечення 
застосування географічних карт у 
наукових дослідженнях 

виконання 
індивідуальних 
науково-
дослідницьких робіт 

5 

1.3 Аналіз і оцінка картографічних 
творів 

виконання 
індивідуальних 
науково-
дослідницьких робіт 

5 

1.4 Особливості проектування та 
укладання карт засобами ГІС 

виконання 
індивідуальних 
науково-
дослідницьких робіт 

5 

2.1 Вміти збирати та опрацьовувати 
джерела для складання карт 

виконання 
індивідуальних 
науково-
дослідницьких робіт 

Захист 
індивідуальних 

науково-
дослідницьких 

робіт  

5 

5 
2.2 Розробляти зміст карт, макети 

компонування, типову основу карт 
засобами ГІС 

виконання 
індивідуальних 
науково-
дослідницьких робіт 

2.3 Вибирати зображувальні засоби та 
способи зображень картографічних 
об’єктів і явищ 

виконання 
індивідуальних 
науково-
дослідницьких робіт 

10 

2.4 Виробити навички практичної роботи 
по проектуванню картографічних 

виконання 
індивідуальних 

10 



моделей науково-
дослідницьких робіт 

3.1 Вироблення у студентів вміння 
застосовувати способи 
картографічного відображення при 
складанні карт, правильно 
аналізувати та застосовувати джерела 
для складання карт картографічних 
моделей, 
обґрунтовувати необхідність   
застосування системного підходу,   
картографічного методу дослідження 
та засобів ГІС у тематичній 
картографії, 
 правильно визначати,    
класифікувати та застосовувати 
географічні та тематичні карти. 

 Захист 
індивідуальних 

науково-
дослідницьких 

робіт, 
дискусія, 

залік 

40 

4.1 Самостійна аналітична задача. консультації 
впродовж семестру 

захист 
виконаної 
домашньої 

роботи 

10 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 

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

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

3.
1 

4.
1 

ПР 01. Аналізувати особливості природних та антропогенних систем і 
об’єктів геосфер Землі. + +       + + 

ПР 06. Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, ліцензування, 
сертифікацію використання природних ресурсів, прогнозувати 
розвиток екологічних, технологічних, економічних та соціальних 
наслідків на окремих об’єктах природокористування. 

  + +       

ПР 10. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 
пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області 
наук про Землю. 

    + +   +  

ПР 12. Моделювати геосферні об’єкти і процеси, застосовуючи 
картографічні і математичні методи та геоінформаційні технології.      + +   + 

ПР 13. Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 
об’єкти в складі геосфер, їхні властивості, явища та процеси, їм 
притаманні. 

      + + + + 

 
 
 
 



7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми та організація оцінювання: 
− поточне (семестрове) оцінювання (практичні роботи (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 – 35 балів, для допуску до форми підсумкового 
контролю необхідно обов’язково 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) 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ІНШИХ 
ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ. 

№ 
п/п Назва  заняття 

Кількість годин 

лекції практ. самостійна 
робота 

1 

Вступ. 
Тема 1. Теоретичні основи тематичного й атласного 
картографування різнорангових геопросторових 
об’єктів  засобами ГІС 

0 24  

2 Самостійна робота. Захист індивідуальних науково-
дослідницьких робіт   50 

3 Тема 2. Вивчення, аналіз і оцінка тематичних карт 0 26  

4 Самостійна робота. Захист індивідуальних науково-
дослідницьких робіт   80 

5 Тема 3. Створення тематичної карти 0 20  

6 Самостійна робота. Захист індивідуальних науково-
дослідницьких робіт   80 



7 Тема 4. Дослідження легенд тематичних карт 0 18  
8 Самостійна робота. Захист індивідуальних науково-

дослідницьких робіт   60 

9 Тема 5. Семіотичний аналіз картографічних творів як 
моделей реальної дійсності 0 8  

10 Захист індивідуальних науково-дослідницьких робіт, 
дискусія, залік   84 

 ВСЬОГО 0 96 354 
 
Загальний обсяг 450 год., в тому числі: 
Лекцій – 0 год. 
Практичних – 96 год. 
Самостійна робота – 354 год. 
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