




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – дати фахові знання з теорії та методології тематичного картографуван-
ня, сформувати практичні навички щодо складання тематичних карт  та принципів відобра-
ження явищ та процесів, які картографуються.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1) знати основи картознавства: способи та засоби картографування, види карт, види легенд, 

історію картографування; 
2) вміти шукати і аналізувати статистичну і тематичну інформацію для створення карт;  
3) мати навички роботи у сучасних ГІС програмах. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню концептуальних 
та методологічних засад картографування природних явищ та процесів, а також визначенню 
теоретичних концепцій тематичної картографії: модельно-пізнавальної, комунікативної, мов-
ної, геоінформаційної. Розкрито  принципи укладання карт та класифікації карт природи та 
соціально-економічних карт. Подаються типи карт та їх легенд. Окреслено вимоги до побудо-
ви та оформлення легенд. Розкрито прояв причинно-наслідкових зв’язків у ландшафтній обо-
лонці за допомогою географічних законів і закономірностей, а також загальних законів при-
роди, що визначають тематику і взаємозв’язок карт природи.  Другий модуль присвячено без-
посередньо методиці розробки та створення карт природи та соціально-економічних карт, 
особливостям їх генералізації при укладанні та специфічним особливостям їх створення та 
оформлення.    

4. Завдання вивчення дисципліни.   
1) Знати основні картографічні твори України та стан тематичного картографування на 
сучасному етапі розвитку суспільства. 

2) Змістовну та технічну сторону процесу  тематичного картографування. 
3) Класифікацію  тематичних  карт природи і соціально-економічних. 
4) Вміти розробляти легенди тематичних карт та розрізняти типи легенд тематичних карт. 
5) Знати географічні закони та географічні закономірності, а також мати поняття часових 
та просторових географічних законів, зокрема закономірності й закони просторового 
зосередження та концентрації географічних явищ та процесів. 

6) Розробляти та складати тематичні карти за традиційною технологією, а також за допо-
могою сучасних ГІС. 

Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових компетен-
цій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою «Геодезія та 
землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетент-
ностей та відповідно програмних результатів: 
ЗК1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  
ЗК5 - здатність використання інформаційних технологій;  
ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впро-
довж життя;  
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ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математи-
ки, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, 
принципи та технічні підходи;  
ФК6 - здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та 
землеустрою;  
ФК8 - здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові 
дані у польових та камеральних умовах; 
ФК9 - здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з 
метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою;  
ФК10 - здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові робо-
ти, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанцій-
них досліджень в геодезії та землеустрої. 

ПРН2. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і тема-
тичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 
фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру; 
ПРН8. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та доку-
ментації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ю-
терних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії. 
ПРН9. Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, 
з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і систе-
ми керування базами даних. 
ПРН10. володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, топогра-
фічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінфор-
маційних системах; 
ПРН15. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 
ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної інформації 

            

 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 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін

иКо
д Результат навчання

1.
1

Знати методолог ічні аспекти 
в и с в і т л е н н я т а с т в о р е н н я 
картографічних творів.  

лекція Тест, 
написання 
рефератів та 

їх 
представленн

я

15

1 .
2

Методика створення картографічних 
творів

лекція бліц 
опитування

15

1 .
3

Проблеми кодифікації земельного 
законодавства

лекція бліц 
опитування, 

15
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними ре-
зультатами навчання  

2 .
1

Пр о е к т н у д о к ум е н т а ц і ю і з 
землеустрою на національному, 
регіональному та місцевому рівнях

Лабораторна  
робота

Модульна 
контрольна 
робота

5

2 .
2

Розробляти легенди тематичних карт Лабораторна  
робота

дискусія 20

2 .
3

Володіння методами отримання, 
з б е р і г а н н я , о б р о б л е н н я і 
представлення інформації при 
створенні картографічних матеріалів 
у землеустрої

Лабораторна дискусія 20

3 .
1

Вироблення у студентів практичних 
навичків створення картографічних 
творів, дослідження і групового 
вирішення актуальних проблем із 
застосуванням відповідних методів і 
прийомів отримання, зберігання й 
здійснення первинної обробки 
д а н и х т а ї х н а л е ж н о г о 
представлення за допомогою 
сучасних технічних засобів у 
вигляді моделей.

Самостійна 
робота, 

презентація 
результатів

дискусія 5

4 .
1

Продемонструвати розуміння 
особистісної відповідальності за 
професійні та управлінські рішення, 
надані рекомендації, які можуть 
впливати на якість створення 
картографічних творів

аналітична 
доповідь, дискусія

Модульна 
контрольна 
робота 
дискусія, 
залік

5

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва)

1.
1

1.
2

1.
3

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3.
1

4.
1

ПРН2. 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;

+ + + +
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7. Схема формування оцінки: 
1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами виконання лабораторних, самостійних, модульних 
контрольних робіт та заліку. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належ-

ному рівні наступна: 
- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.4, 2.1, 2.2 – 10 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.5–1.6, 2.3 – 10 балів. 
3. Лабораторні роботи: РН 1.4 – 4.1 – 30 балів. 
4. Самостійна робота:РН 1.1 – 1.6 – 10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
− Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими ре-
зультатами навчання 60 балів і заліку 40 балів. Оцінки нижче мінімального порогового 
рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

− Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зара-
ховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт і модульних контрольних робіт. 

2. Організація оцінювання. 

Оцінювання за формами  контролю: 

ПРН8. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і 
кадастрової документації та документації з оцінки земель, 
складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням 
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової 
фотограмметрії.

+ + +

ПРН9. Обробляти результати геодезичних вимірювань, 
топографічних і кадастрових знімань, з використанням 
геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних 
засобів і системи керування базами даних.

+ + + +

ПРН10. Володіти технологіями і методиками планування і 
виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань 
та комп’ютерного оброблення результатів знімань в 
геоінформаційних системах;

ПРН15. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і 
комунікаційні технології. + + + +

ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання різних джерел 
географічної інформації + + +

ЗМ1 ЗМ 2
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Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 40 балів для одержання заліку обов'язковим є перездача модульних  робіт. 

Шкала відповідності 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

Min. – 20  балів Max. – 30 бали Min. – 20 бали Max. – 30 балів

Лабораторна робота „2”  х  3 = 9 „5”  х  3 = 15 „2”  х  3 = 9 „5”  х  3 = 15

М о д у л ь н а 
контрольна робота 

„7”  х  1 = 7 „10”  х  1 = 10 „7”  х  1 = 7 „10”  х  1 = 10

Самостійна робота „4”  х  1 = 4 „5”  х  1 = 5 „4”  х  1 = 4 „5”  х  1 = 5

„2”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент

Змістовий 
модуль1

Змістовий 
модуль2

залік Підсумкова 
оцінка

Мінімум 20 20 20 60

Максимум 30 30 40 100

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59

№ 
п/п Назва  лекції

Кількість годин

лекції лаборат
орні

самостійна 
робота

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1. Cтан тематичного картографування в Україні 2 2

2 * Наукові школи тематичного картографування. 
Способи зображення на тематичних картах 20
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* – теми для самостійного вивчення 

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

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 

1.Берлянт А.М. Картография: Учебник для ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 336 с. 
2.Берлянт А.М. Картоведение: Учебник для ВУЗов / А.М.Берлянт, А.В.Востокова, 

3 Тема 3. Класифікація тематичних карт 2 2

4 Тема 4. Генералізація на тематичних картах 2 2

5 Тема 5. Підходи до створення карт природи 2 2

6 Тема 6. Розроблення  та створення ландшафтних карт 4 4

7 Тема 7. Розроблення та створення  карт рельєфу 2 2

Модульна контрольна робота

Змістовий модуль 2 

8 Тема 8. Розроблення та створення  карт ґрунтів 2 2 10

9 Тема 9. Розроблення та створення  карт клімату та 
поверхневих вод 2 2 10

10 Тема 10. Розроблення та створення  карт 
промисловості 2 2

11 Тема 11. Розроблення та створення  карт населення 2 2 4

12 Тема 12. Розроблення та створення  карт 
будівництва 2 2

13 Тема 13. Розроблення та створення  карт сільського   
господарства 4 4

* Аналіз тематичних карт в атласах 44

14 Модульна контрольна робота

ВСЬОГО 28 28 64
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В.И.Кравцова и др.; Под ред. А.М.Берлянта –М.: Аспект Пресс, 2003. – 477 с. 
3.Божок А.П., Осауленко Л.Є., Пастух В.В. Картографія. - К.: ВПЦ “Київський універси-
тет”,  2000. – 250с. 

4.Боумен У., Графическое представление информации. - М.: Мир, 1971. - 225 с. 
5.ВостоковаА.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А.Оформление карт. Комп’ютерный дизайн: 
Учебник/ Под ред. А.В. Востоковой. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 288 с. 

6. Дудун Т.В., Курач Т.М., Тітова С.В. Картографічне креслення та комп’ютерний 
дизайн:Навчальний посібник.-К.: ВГЛ «Обрій», 2012.- 253 с. 

7. Заруцкая И.П. Составление специальных карт природы: Учебник для ВУЗов. - М.: 
МГУ, 1966. - 233 с.  

8. Колосова Н.Н. Картография с основами топографии: учеб. пособие для вузов/ Н.Н. 
    Колосова, Е.А. Чурилова, Н.А. Кузьмина. - М.: Дрофа, 2006. - 272 с. 
9.Машенцева Л.Д., Осауленко Л.Е., Первухин Г.А. Картографическое черчение и оформле-
ние  карт. –К.: Вища школа, 1986. 

10. Салищев К.А. Картоведение: Учебник. –3-е изд. – М.: МГУ, 1990. – 400 с. 
11.Сваткова Т.Г. Атласная картография: Учебное пособие/ Т.Г. Сваткова. - М.: Аспект 
Пресс,     2002. - 203 с. 

12. Справочник по картографии / А.М.Берлянт, А.В.Гедымин, Ю.Г. Кельнер и др. – М.: 
Недра,   1988. – 428 с. 

13. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие/ В.И. Стурман. - М.:    
Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

Додаткова: 
1.Багров Л. История картографии/ Пер. с англ. Н.И. Лисовой. - М.: ЗАО Центрполиграф, 

2004. - 319 с. 
2.Бочаров М.К., Николаев С.А. Математико-статистические методы в картографии. - М.: 
Изд-во геодезической литературы,  1957. -  158 с. 
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