




ВСТУП 

1. Мета навчальної дисципліни – дати студентам базові знання з теорії і практики 
створення топографічних карт, способів зображення на них об’єктів ситуації та рельєфу 
земної поверхні. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни(за наявності) : 
1. Знати загальну теорію топографії і геодезії, методи топографо-геодезичного 

дослідження; 
2. Вміти розуміти топографічні карти і користуватися ними в наукових 

дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;  
3. Володіти елементарними навичками користування топографічними картами 

різного масштабу і призначення, розкривати сучасні підходи до розроблення і використання 
топографічних карт. 

володіти компетенціями: 
- проведення польових геодезичних робіт по зніманню земельних ділянок; 
- оцінки якості та визначення точності результатів знімань; 
- складання технічних документів: – планів, карт, профілів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
«Топографічне картографування» є одним з головних методів об’єктивного пізнання та 

візуалізації даних для метричного і тематичного картографування та є спеціальною 
дисципліною, що викладається для студентів за освітньою програмою – геодезія та 
землеустрій. 

Дисципліна «Топографічне картографування» використовується під час виконання 
курсових і дипломних досліджень та оформлення їх результатів з дисциплін: фототопографія, 
інженерна і комп’ютерна графіка,  проектування та складання карт, технологія видання карт, 
ГІС і бази даних. 

Структура дисципліни складається з одного модуля. 
4. Завдання (навчальні цілі): 
– ознайомити студентів з загальною теорією топографії і геодезії, методами топографо-

геодезичного дослідження; 
– навчити студентів розуміти топографічні карти і користуватися ними в наукових 

дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;  
–  показати значення топографо- геодезичних знань у сучасному житті; 
– розвинути у студентів уміння використовувати топографічні карти різного масштабу і 

призначення. 
– розкрити сучасні підходи до розроблення і використання топографічних карт. 
Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 

компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою 
«Геодезія та землеустрій» (редакція 2021 р.) із врахуванням внесених змін згідно вимог 
Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь 19 – 



Архітектура та будівництво, спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій, дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей та відповідно програмних результатів: 

загальних: 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК03. Здатність 

планувати та управляти часом. ЗК06. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології. ЗК07. Здатність працювати автономно. ЗК13. Здатність зберігати, 
примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії, закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі 
знань про природу й суспільство, а також в розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для відпочинку та ведення здорового 
способу життя.  

спеціальних (фахових, предметних): 
СК 04. Здатність обирати та використовувати ефективні методи, технології та обладнання для 
здійснення професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою. СК06.  Здатність 
виконувати дистанційні, наземні, польові та камеральні дослідження, інженерні розрахунки з 
опрацювання результатів досліджень, оформляти результати досліджень, готувати звіти при 
вирішенні завдань геодезії та землеустрою. СК07.  Здатність збирати, оновлювати, 
опрацьовувати, критично оцінювати, інтерпретувати, зберігати, оприлюднювати і 
використовувати геопросторові дані та метадані щодо об’єктів природного і техногенного 
походження. СК08.  Здатність здійснювати професійну діяльність у сфері геодезії та 
землеустрою з урахуванням вимог професійної і цивільної безпеки, охорони праці, 
соціальних, екологічних, етичних, економічних аспектів. СК09.  Здатність застосовувати 
інструменти, прилади, обладнання, устаткування при виконанні завдань геодезії та 
землеустрою. СК11.  Здатність здійснювати геодезичний моніторинг земної поверхні, 
природних об’єктів, інженерних споруд. СК  12.  Здатність проводити технічний контроль та 
оцінювати якість топографо-геодезичної та картографічної продукції. СК13.  Здатність 
розробляти документацію із землеустрою та з оцінки земель, кадастрову документацію, 
наповнювати даними державний земельний, містобудівний та інші кадастри.  

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання та 
пороговий 
критерій 
оцінювання 

(за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

иКо
д Результат навчання

1.1 Знати основні положення створення та 
оновл ення топографічних карт 
масштабів 1:10 000 – 1:1000 000

лекція тест 20%

1.2 Знати правила редагування та 
оновлення топографічних карт

лекція тест 20%



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

2.1 Вміти створювати топографічні 
карти в графічній , цифровій та 
електронних формах у єдиній системі 
координат і висот за уніфікованими 
у м о в н и м и з н а к а м и т а 
класифікаторами.

П р а к т и ч н і т а 
самостійні роботи

Захист робіт 30%

3.1 Демонструвати навички та здатність 
використовувати відповідне програмне 
забезпечення для оброблення геодезичної 
інформації.

Практичні та 
самостійні роботи

Захист робіт 15%

4.1 Демонструвати здатність вчитися і 
бути сучасно навченим, демонструвати 
визначеність і наполегливість щодо 
по став л е ни х з а вдан ь і в з ятих 
обов’язків.

Практичні та 
самостійні роботи

Звіт по 
практичних 
роботах

15%

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

1.1 1.2 2.1 3.1 4.1

ПРН1.  Вільно спілкуватися в усній та письмовій формах державною та 
іноземною мовами з питань професійної діяльності. 

+ +

ПРН2. Організовувати і керувати професійним розвитком осіб і груп. + +

ПРН4. Знати та застосовувати у професійній діяльності нормативно-правові 
акти, нормативно-технічні документи, довідкові матеріали в сфері геодезії 
та землеустрою і суміжних галузей. 

+ +

ПРН7. Виконувати обстеження і вишукувальні, топографо- геодезичні, 
картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи при виконанні 
професійних завдань з геодезії та землеустрою. 

+

ПРН8.  Брати участь у створенні державних геодезичних мереж та 
спеціальних інженерно-геодезичних мереж, організовувати та виконувати 
топографічні та кадастрові знімання, геодезичні вимірювання, інженерно-
геодезичні вишукування для проектування, будівництва та експлуатації 
об’єктів будівництва.

+ + +

ПРН9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати та використовувати 
геопросторові дані, метадані щодо об’єктів природного і техногенного 
походження, застосовувати статистичні методи їхнього аналізу для 
розв’язання спеціалізованих задач у сфері геодезії та землеустрою. 

+ +

ПРН10.  Обирати і застосовувати інструменти, обладнання, устаткування та 
програмне забезпечення, які необхідні для дистанційних, наземних, 
польових і камеральних досліджень у сфері геодезії та землеустрою. 

+ +

 ПРН11.  Організовувати та виконувати дистанційні, наземні, польові і 
камеральні роботи в сфері геодезії та землеустрою, оформляти результати 
робіт, готувати відповідні звіти.

+ +



7. Схема формування оцінки. 
1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих 

результатів навчання визначається за результатами виконання практичних, самостійних, 
модульних контрольних робіт та іспиту. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 
результати навчання – 1.1 – 1.2 (знання) – до 20% за кожен; 
результати навчання – 2 (вміння) - до 30%; 
результати навчання – 3 (комунікація) - до 15%; 
результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 15% 

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. 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: (обов’язкове проведення оцінювання в усній / 

письмовій, у т.ч. тестовій формі ) 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ____36____ балів. 

ПРН12. Розробляти документацію із землеустрою, кадастрову документацію 
і документацію з оцінки земель із застосуванням комп’ютерних технологій, 
геоінформаційних систем та цифрової фотограмметрії, наповнювати даними 
державний земельний, містобудівний та інші кадастри. 

+

 ПРН13.  Планувати і виконувати геодезичні, топографічні та кадастрові 
знімання, опрацьовувати отримані результати у геоінформаційних системах.

+ +

ПРН14.  Планувати складну професійну діяльність, розробляти і 
реалізовувати проєкти у сфері геодезії та землеустрою за умов ресурсних та 
інших обмежень. 

+

ПРН15. Розробляти і приймати ефективні рішення щодо професійної 
діяльності у сфері геодезії та землеустрою, у тому числі за умов 
невизначеності.

+

ПРН16. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної 
геодезії, топографічного і тематичного картографування, складання 
та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 
фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного 
кадастру

+

ПРН17. Володіти методами організації топографо-геодезичного і 
землевпорядного виробництва від польових вимірювань до 
менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної 
продукції на основі використання знань з основ законодавства і 
управління виробництвом. 

+ +

ЗМ1/Частина 1 (за наявності) Іспит Підсумкова оцінка

Мінімум 36 24 60

Максимум 60 40 100



Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс. 
Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього процесу у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію наказом № 
716-32 від 31 серпня                       2018 року. 

Шкала відповідності 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

Загальний обсяг: 120 год., в тому числі: Лекцій – 28 год. Практичні заняття - 28 год. 
Самостійна робота - 64  год. 

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59

№ п/
п Назва теми

Кількість годин

лекції практичні Самостійна 
робота

Назва розділу чи частини 

1.

Вступ. 
Тема 1.Загальні вимоги до геодезичної основи, точності 

та змісту загальнодержавних топографічних 
карт усіх масштабів

2 2 8

2. Тема 2. Математична основа топографічних карт 2 2 8

3. Тема 3. Геодезична основа топографічних карт 4 4 8

4. Тема 4. Зміст топографічних карт 4 4 8

5. Тема 5. Математичні елементи карт 4 4 8

6. Тема 6. Картографічна генералізація при створенні 
топографічних карт. 4 4 8

7. Тема 7. Створення цифрових та електронних карт. 4 4 8

8. Тема 8. Редагування та узгодження топографічних карт 4 4 8

                       Екзамен

ВСЬОГО 28 28 64
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