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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати студентам знання з теорії та практики 
проектування та укладання карт, їх редагування на всіх етапах створення 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 
„Топографія”, „Картознавство”, „Комп'ютерна графіка для картографії та ГІС”. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
“Проектування та укладання карт” – дисципліна, яка присвячена 

вивченню й розробленню методів і технологій створення карт, питанням 
науково-технічного редагування цими роботами. Курс розглядає теоретичні 
основи, методи й технології створення картографічних творів. Дисципліна 
тісно пов’язана із такими картографічними дисциплінами: картознавством, 
математичною картографією, геодезією, топографією, фотограмметрією та 
ДЗЗ, цифровою картографією та ГІС, комп’ютерною графікою та технологією 
видання карт. Дисципліна передбачає лекційні заняття та виконання 
лабораторних занять. 

Курс складається з двох змістових модулів.  
Форма контролю дисципліни – іспит. 
 4. Завдання (навчальні цілі):  
- навчити створювати редакційні документи на укладання 

картографічних творів; 
- ознайомлення з основними етапами та змістом робіт зі створення карт; 
- ознайомити студентів з методами та способами редакційних робіт; 
- провести аналіз редакційних робіт для загальногеографічних та 

тематичних карт; 
- навчити основам коректури; 
- сформувати стійкі фахові навички редагування загальногеографічних та 

тематичних карт; 
- засвоїти методи та прийоми редагування різних картографічних творів. 
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  

викладання  
та навчання оцінювання  

Бал у 
підсумко-
вій оцінці  Код Результат навчання 

1.1 Методи створення карт. 
Загальну схему редакційно-
укладальних робіт. Етапи 
камерального виготовлення 
карт 

лекція  
 
 

модульна 
контрольна 
робота, тест  

 

10 

1.2 Зміст і результат етапів 
проектування та укладання 
карт. Послідовність розробки 
програми карти 

лекція 

1.3 Підбирати та оцінювати 
джерела. Особливості 
проектування системи умовних 
позначень та легенди карти 

лекція, 
 

1.4 Послідовність процесів 
укладання 
загальногеографічних і 
тематичних карт. Редакторські 
роботи 

лекція, 
 

2.1 Вміти розробляти програму 
карти, готувати редакційні 
документи 

лабор. робота  
 
 
 

виконання 
лабор. робіт  

 

 
 

40 
2.2 Вміти проектувати зміст 

картографічних творів. Вивчати 
об’єкт картографування, 
вибирати оптимальну 
картографічну проєкцію, 
головний масштаб, визначати 
принципи генералізації 

лабор. робота 

2.3 Вміти обробляти кількісні та 
якісні показники, формувати 
шкали, градації, легенди. 
Розробляти умовні позначення.  

лабор. робота 

2.4 Вміти розробляти 
компонування карти. 
Володіння процесами 
укладання 
загальногеографічних і 
тематичних карт у різному 

лабор. робота 



програмному забезпеченні. 
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 

 + +  + + + +   

Впорядковувати та 
узагальнювати матеріали 
польових та лабораторних 
досліджень 

+ + +  + +    + 

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 (тест) (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 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 
Лекції Лабор. Сам. Інші 

Змістовий модуль 1. Проектування карт  

1 Методи створення карт. Етапи камерального 
виготовлення карт 2  2  

2 Проектування карти. Послідовність розробки 
програми карти та редакційних вказівок 4 2 4  

3 
Вибір картографічних джерел. Вивчення 
об’єкта картографування. Вибір 
картографічної проекції, обґрунтування 
головного масштабу карти 

4 2 6 
 

4 Проектування змісту карти, принципи його 
генералізації 

4 2 4 
 

 Модульна контрольна робота 1     

Змістовий модуль 2. Укладання та редагування карт  

5 Розробка умовних позначень і легенди 
карти, компонування карти 2 2 6  

6 
Укладання карт. Послідовність укладання 
загальногеографічних і тематичних карт. 
Підготовка картографічних джерел 

4 2 6 
 

7 
Укладання картографічної та географічної 
основи. Перенесення елементів тематичного 
змісту.  

4 2 6 
 

8 Генералізація змісту карти. Послідовність 
укладання окремих елементів змісту 2 2 6  



9 Авторство в картографії.  Поняття про 
оновлення карт. 2  6  

 Модульна контрольна робота 2     

 ВСЬОГО 28 14 46  
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: лекцій – 28 год., лабораторних 
занять – 14  год., самостійної роботи – 46 год., консультацій – 2 год. 
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