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ВСТУП 
1. Мета навчальної дисципліни: 
 – надання фахових знань з теорії загальногеографічного картографування 

та отримання навичок щодо застосування способів та прийомів використання 
загальногеографічних  карт в науковій та практичній діяльності. 

– оволодіння способами отримання за картами різних кількісних 
показників; виявлення провідних чинників при вивченні взаємозв’язку 
природних, соціальних та інших явищ; впровадження теоретичних та 
практичних питань щодо використання карт для географічного прогнозування, 
тощо. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 
дисципліни: успішне опанування обов’язкових і вибіркових дисциплін згідно з 
навчальним планом 1  року підготовки. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  
1.  Система загальногеографічних карт; 
2. Особливості змісту загальногеографічних карт та їх редагування 
4. Основні завдання навчальної дисципліни: 

- опанування теоретичними основами загальногеграфічного 
картографування (класифікації, математична основа, генералізація і т. д); 

-  визначати елементи змісту загальногеграфічних карт; 
- проводити систематизацію та аналіз загальногеографічних карт; 
- опанувати методику розроблення та складання загальногеографічних 

карт, а також їх редагування та оновлення. 
Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних і спеціальних 

(фахових) компетентностей випускника: 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

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

компетентність); 
- здатність застосовувати одержані знання у різних практичних 

ситуаціях (загальна компетентність);  
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

(загальна компетентність);  
- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (загальна 

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

комплексну природну систему (фахова компетентність);  
- здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою 

інтеграції картографічного методу, методів геоінформатики та дистанційного 
зондування Землі (фахова компетентність);  

- здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією 
у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання 
(фахова компетентність); 



- здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 
обʼєкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси (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. 
Основні терміни та поняття 
загальногеографічного 
картографування 

лекції 
виконання 

лабор. робіт, 
виконання 

самостійної 
роботи 

письмова 
контрольна 

робота 

10 

1.2. Класифікацію 
загальногеографічх карт лекції 

1.3. Елементи змісту загально- 
географічних карт лекції 

виконання 
лабор. робіт, 

виконання 
самостійної 

роботи 
письмова 

контрольна 
робота 

10 
1.4. Топографічні карти 

шельфу лекції 

1.5. 
Проектування, укладання 
та редагування 
загальногеографічних карт 

лекції 

виконання 
лабор. робіт, 

виконання 
самостійної 

роботи 
письмова 

контрольна 
робота 

 
 
 
5 

1.6. Проводити оновлення 
загальногеографічних карт лекції 

виконання 
лабор. робіт, 

виконання 
самостійної 

роботи 
письмова 

контрольна 
робота 

 
 
 
5 

2.1. 
Вміти проводити 
генералізацію 
загальногеографічних карт 

лабораторні 
роботи  

10 

2.2. Вміти читати 
загальногеографічні карти 

лабораторні 
роботи  

2.3. 
Вміти створювати 
фрагменти загально 
географічних карт  

лабораторні 
роботи  10 



2.4. 

Вироблення у студентів 
вміння застосовувати 
знання для підбирання та 
аналізу топографічних 
матеріалів для вирішення 
конкретного завдання у 
сфері картографії, ГІС та 
ДЗЗ 

лабораторні 
роботи  

3.1. 

Відповідально ставитися 
до  проектування, 
створення загально- 
географічної карти  

консультація іспит 40 

4.1. Самостійна аналітична 
задача. 

консультації 
впродовж 
семестру 

захист 
виконаної 
домашньої 

роботи 

5 

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. 

    + + +    

Вміти виконувати дослідження 
геосфери за допомогою 
кількісних методів аналізу. 

   +    +  + 

Уміти доносити результати 
діяльності до професійної 
аудиторії та широкого загалу, 
робити презентації та 
повідомлення. 

    +    + + 

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 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 15, максимум 40 балів). 

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. 

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, СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ ТА ІНШИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ. 

№ 
лекції Тема лекції Кількість годин 

Лекц. Лабораторні Сам. Інші 
Змістовий модуль 1 “Система загальногеографічних карт”. 

1 

Стан загальногеографічного 
картографування території 
України. Велико- і 
середньомасштабні загально- 
географічні карти 

2 2 4  

2 
Топографічні карти суші. 
Топографічні карти шельфу і 
внутрішніх водоймищ 

2 2 4  

3 Морські навігаційні карти 2 2 5  

4 Дрібномасштабні загально- 
географічні карти. Типи і 2  

2 5  



варіанти дрібномасштабних карт.  

5 
Особливості складання і 
редагування дрібномасштабних 
загальногеографічних карт 

2 2 4  

6 
Загальногеографічні карти для 
вищої школи. Навчальні загально 
географічні карти для школи 

2 2 4  

7 
Спеціалізовані загально 
географічні карти. Гіпсометричні 
та батиметричні карти. 

2 2 4  

Модульна контрольна робота 1 
Змістовий модуль 2 “Особливості змісту загальногеографічних карт та їх 

редагування”. 

8 

Зображення узбережжя та 
гідрографічної мережі на 
загальногеографічних картах 
різних масштабів 

2 2 4  

9 
Зображення рельєфу на 
загальногеографічних картах 
різних масштабів 

2 2 4  

10 
Зображення населених пунктів на 
загальногеографічних картах 
різних масштабів 

2 2 5  

11 
Зображення рослинності та 
ґрунтів на загальногеографічних 
картах різних масштабів 

2 2 4  

12 

Зображення дорожньої мережі, 
водних шляхів та соціально-
економічних об’єктів  на 
загальногеографічних картах 
різних масштабів 

2 2 4  

13 
Редагування велико- і 
середньомасштабнихзагально 
географічних карт 

2 2 5  

14 Редагування дрібномасштабних 
загальногеографічних карт 2 2 5  

Модульна контрольна робота 2 
Консультації    4 
ВСЬОГО 28 28 60 4 

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