




 

ВСТУП 

1. Мета навчальної дисципліни – дати студентам базові знання з математичної 

картографії, сформувати належні практичні навички при вирішенні картографічних, 

геодезичних та землевпорядкувальних задач, в тому числі, вміння аналізувати задачі, 

вибирати адекватні математичні методи, формувати алгоритми для вирішення задачі та 

володіти сучасними математичними програмами для обробки вимірів, в першу чергу 

пов’язані з господарськими, дослідницькими та теоретичними завданнями математичної 

картографії, забезпеченням земельно-кадастрових робіт, картографічним моделюванням, 

методами обчислення геодезичних та картографічних задач на еліпсоїді та давати їм 

належне наукове обґрунтування. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності) : 

- Знати:  

- сутність та теоретичні основи математичної картографії, в тому числі основи 

картографії; 

- методи математичної картографії, що застосовуються при розв’язку задач в геодезії, 

картографії та землевпорядкуванні; 

- основні державні та відомчі нормативні документи, що регламентують картографічне 

забезпечення геодезичних робіт та робіт по створенню земельного кадастру, в першу 

чергу референцну систему координат УСК-2000;  

- функціональні можливості спеціалізованих ГІС, що найчастіше використовуються в 

Україні при вирішенні задач математичної картографії;  

- зміст та результати наукових вітчизняних та зарубіжних досліджень, що виконувались, 

вивчення теоретичних основ та практичних прийомів (технологій) застосування 

математичної картографії при проектуванні, виконанні, та проведенні геодезичних робіт 

та робіт по землевпорядкуванню та створенню земельного кадастру. 

- Вміти: 

- сформувати практичні навички роботи з комп’ютером та базовим програмним 

забезпеченням, що застосовується в математичній картографії; 

 - правильно застосовувати отримані навички для вирішення наукових та практичних 

задач; 

- самостійно аналізувати задачі математичної картографії з метою вибору математичних 

методів, що дають змогу отримати достовірні результати при розв’язуванні задач для 

проектування і виконання геодезичних робіт та інвентаризації земель; 

- самостійно працювати із спеціалізованими геоінформаційними системами (ГІС), що 

застосовуються для вирішення задач математичної картографії; 

- Володіти навичками для вирішення наукових та практичних задач, зокрема, навчитись 

системному аналізу задач математичної картографії та вибору необхідних математичних 

методів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Вивчення курсу “Математична картографія” висуває задачі по вдосконаленню 

теоретичної та наукової підготовки студентів геодезичних та картографічних 

спеціальностей, впровадження в практику сучасних картографічних та геодезичних робіт 

геоінформаційних систем та цифрових технологій та наявність потужної комп’ютерної 

техніки дали новий поштовх теоретичному і практичному розвитку цієї дисципліни, і 

послужили для подальших розробок новітніх цифрових технологій та їх впровадження в 

галузі картографії, геодезії та землеустрою. В курсі дисципліни розглянуті питання 

картографічного моделювання, застосування методів інтерполяції та колокації функцій 

для перетворення картографічних проекцій та невідомих довільних проекцій (метод 



узагальнених поліномів, метод скінченних елементів),  надане їм належне наукове 

обґрунтування. 

Програма навчальної дисципліни складається з 4-х змістових модулів. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 Ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами математичної 

картографії; сучасним станом розвитку математичної картографії та формування 

наукового світогляду в цій галузі, сучасними дослідженнями та розробками з актуальних 

проблем математичної картографії; 

 Набути у студентів вміння застосовувати системний підхід при вивченні 

основних теоретичних положень курсу. 

Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 

компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою 

«Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами 

таких компетентностей та відповідно програмних результатів: 

загальних: 

ЗК 01 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

ЗК 02 - знання та розуміння області геодезії та землеустрою; 

ЗК 03 - здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 
ЗК 05 - здатність використання інформаційних технологій; 

ЗК 06 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість 

навчання впродовж життя; 

.спеціальних (фахових, предметних): 

ФК 1- здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, 

технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою; 

ФК 3 - здатність використовувати знання із загальних інженерних наук у навчанні та 

професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; 

ФК 5- здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою; 

ФК 7 - здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, 

геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання; 

ФК 8 - здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати 

геопросторові дані у польових та камеральних умовах; 

ПР 1 - використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти 

спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою; 

ПР 5 - використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, 

її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого 

завдання; 

ПР 10 - володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, 

топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в 

геоінформаційних системах; 

ПР 15 - Демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ПР 17 - Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

 

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

и 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати сфери застосування сучасних 

математичних методів при обробці 

цифрових даних. 

лекція тест 20% 

2.1 Вміти застосовувати отримані 

навички для вирішення наукових та 

практичних задач, зокрема, 

навчитись системному аналізу задач 

математичної картографії та 

вибору необхідних математичних 

методів. 

лекція тест 20% 

2.2 Вміти створювати карти  в 

графічній, цифровій та електронних 

формах у єдиній системі координат і 

висот за уніфікованими умовними 

знаками та класифікаторами. 

Лабораторні та 

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 

20% 

4.1 Демонструвати здатність вчитися і 

бути сучасно навченим, 

демонструвати визначеність і 

наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

Практичні та 

самостійні роботи 

Захист 

робіт 

10% 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до 

блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР 1 - використовувати усно і письмово технічну українську 

мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у 

колі фахівців з геодезії та землеустрою. 

+     



ПР 5 - використовувати методи збирання інформації в галузі 
геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації 

відповідно до поставленого проектного або виробничого 

завдання. 

 +  +  

ПР 10 - володіти технологіями і методиками планування і 

виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та 

комп’ютерного оброблення результатів знімань в 
геоінформаційних системах. 

  + + + 

ПР 15 - Демонструвати вміння використовувати інформаційні 

і комунікаційні технології. 
 +  + + 

ПР 17 - Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 
навченим. 

  +  + 

 

 

 

 7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено два змістовних навчальних модулі. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, лабораторних робіт та самостійної роботи. Завершується дисципліна 
– заліком. Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводиться 
тематичне опитування. Для визначення рівня досягнення результатів навчання, 
передбачених пунктами 2.1 – 2.2, студенти під час лабораторних занять 
демонструють результати своєї самостійної роботи та набуті компетентності.  

Для студентів, які впродовж семестру не досягли мінімального рівня оцінки 
(60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна контрольна 
робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки 
(до 40 балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення 
не менш як 60% від максимально можливої кількості балів. 

✓   результати навчання – 1.1 (знання)   – 40%;  

✓   результати навчання – 2.1 – 2.2 (вміння)   – 30%; 

✓   результати навчання – 3.1 (комунікація)   – 20%;  

✓   результати навчання – 4.1 (автономність)   – 10%. 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. 

Оцінка за залік не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 

оцінки за курс.  

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації 

передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням 

орієнтовного графіку оцінювання). Студент допускається до заліку за умови виконання 

усіх передбачених навчальною програмою завдань практичних робіт. За роботи, 

виконані не в зазначений термін, віднімається по 1 балу за кожен день 

затримки.  

Організація оцінювання. 



Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання заліку обов'язковим є перездача 

модульних робіт. 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: (обов’язкове проведення оцінювання в 

усній / письмовій, у т.ч. тестовій формі ) 

 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 36 

балів. Оцінка за залік не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 

позитивної оцінки за курс.  

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план занять 

№  

п/п 
 

Назва теми 
Кількість годин 

лекції. лаборат

орні 
Самост. 

робота 
інше 

Змістовий модуль 1 

1. Загальні відомості про математичну 

картографію. Предмет і завдання математичної 

картографії; 

 

2 
 

2 
 

4 
 

2. Загальна теорія картографічних проекцій; 

Елементи математичної основи карти. 
  

2 
 

4 
 

3. Системи координат, що застосовуються в 

математичній картографії. 
2 2 4  

4. Відображення двохвісного еліпсоїда на кулі. 

Рівнокутне, рівновелике та рівнопроміжне 

відображення. 

2 2 4  

Модульна контрольна робота 1 

 
ЗМІ 

1 
ЗМІ 2 ЗМІ 3 ЗМІ 4 За

лі

к 

Підсумко

ва оцінка 

Мінімум 8 8 10 10 24 60 

Максимум 10 10 20 20 40 100 



Змістовий модуль 2    

5. Картографічні проекції. Масштаби та азимути в 

картографічних проекціях. 
 2 4  

6. Класифікація картографічних проекцій за 
видом нормальної сітки. Класифікація 

картографічних проекцій за видом 

спотворень. Класифікація картографічних 
проекцій за положенням полюса. 

 

2 
 

2 
 

4 
 

7. Конічніпроекції. Поняття про дотичний та 
січний конуси. Картографічна сітка 

конічних проекцій. Загальні формули 

конічних проекцій. 

  

2 
 

4 
 

8. Рівнокутні (конформні) конічні проекції. 

Рівновеликі конічні проекції. 
Рівнопроміжні конічні проекції.  

  

2 
 

4 
 

9. Розрахунки конічних проекцій. 

Знаходження параметрів конічної проекції 

для конкретної території. Дослідження на 

екстремум функцій масштабу по паралелі. 

 

2 
 

2 
 

4 
 

 Модульна контрольна робота 2 

Змістовий модуль 3 

10. Циліндричні проекції. Картографічна сітка 

циліндричних проекцій. Загальні формули 

циліндричних проекцій. Рівнокутна 

(конформна) циліндрична проекція Меркатора. 

Поняття про локсодромію і ортодромію. 

2 2 4  

11. Косі та поперечні картографічні проекції. 

Поперечна циліндрична картографічна 

проекція Гаусса-Крюгера. Поперечна 

циліндрична картографічна проекція UTM 

(Універсальна Трансверсальна Меркатора). 

 2 4  

12. Азимутальні проекції. Картографічна сітка 

азимутальних проекцій. Загальні формули 

азимутальних проекцій. 

Методи вишукувань прямих азимуталь-них 

проекцій.  

2 2 4  

13 Перспективні азимутальні проекції. 

Гномонічна, стереографічна та ортографічна 

азимутальні проекції. 

Азимутальні проекції аерокосмічних знімків. 

 2 4  

Модульна контрольна робота 3                                           

Змістовий модуль 4  

14. Пошуки оптимальних картографічних 

проекцій. Теорема Чебишева - Граве. 
Мінімаксні та варіаційні критерії для вибору 

оптимальної проекції 

2 2 4  



15. Вишукування проекцій. Методи вишукувань 

косих та поперечних картографічних проекцій. 

Вибір проекцій. Автоматичний вибір 

картографічної проекції для даної території на 

основі вибраних критеріїв 

 2 4  

16. Перетворення і розпізнавання картографічних 

проекцій. 
 2 4  

17. Перетворення картографічних проекцій із 

однієї в іншу. Застосування методів 

інтерполяції та колокації функцій для 
перетворення картографічних проекцій та 

невідомих довільних проекцій (метод 

узагальнених поліномів, метод скінченних 

елементів). 

2 2 4  

 Модульна контрольна робота 4      

Всього за семестр 18 34 68  
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