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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Картографія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: особливості відображення 

поверхні Землі на площині, методики проектування, редагування, складання та 

видання карт. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Картографія» базується на попередніх 

знаннях вищої математики, геології і геоморфології, геодезії та навиках 

землевпорядного креслення в межах університетських програм цих дисциплін для 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітнього ступеня «Бакалавр»; 

забезпечує вивчення дисциплін «Тематична картографія», «Вища геодезія», 

«Супутникова геодезія», «Фотограмметрія і дистанційне зондування». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи картографії. 

2. Створення та видання карт. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Картографія» є ознайомлення 

студентів з теорією і практикою картографічного моделювання – могутнім 

методом пізнання та відображення предметів і явищ земної поверхні. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Картографія» є формування у 

студентів навичок щодо техніки побудови картографічних виробів і методів їх 

використання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати методи математичного відображення поверхні Землі на площині, елементи 

змісту карт, основи картографічної генералізації дійсності, що досліджується, 

технологію проектування, редагування та складання карт і методи їх відновлення 

та розмноження;  
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уміти обчислювати та будувати картографічну сітку в азимутальній, 

циліндричній і конічній проекціях, підготовлювати дані математичної та 

геодезичної основи карти, виконувати різного роду вимірювання на 

картографічному матеріалі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни   

 

Змістовий модуль 1. 

Загальне поняття про картографію та карти. Розвиток картографії в Україні. 

Математичне обґрунтування карт. Картографічні проекції. Способи 

картографічного відображення дійсності. 

 

Змістовий модуль 2. 

Елементи змісту карт. Поняття про картографічну генералізацію. Основні 

принципи редагування та створення карт. Оформлення карти (підготовка карти до 

видання). Технологія видання (розмноження) карт. 

 

3. Рекомендована література 

1. Берлянт А. М. Картография : Учебник для вузов. – М. : Аспект Пресс, 

2002. – 336 с. 

2. Вахрамеева Л. А. Картография. – М. : Недра, 1981. – 224 с. 

3. Гараевская Л. С. Картография. – М. : Недра, 1971. – 360 с. 

4. Земледух Р. М. Картографія з основами топографії : Навч. посібник. – К. : 

Вища школа, 1993. – 455 с. 

5. Лашко С. П. Шелковська І. М. Картографія. Лекційний курс : Навч. 

посібник. – Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016. – 274 с. 

6. Матусевич К. Н., Матусевич Н. К. Математическая картография. – Ровно : 

Волинські обереги, 2003. – 211 с. 
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7. Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу 

«Основи картографії» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 

7.070904 «Землевпорядкування та кадастр» / [укл. С. П. Лашко]. – 

К5ременчук : КДПІ, 1999. – 33 с. 

8. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Картографія» для студентів денної та заочної форм навчання 

за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (у тому 

числі скорочений термін навчання) / [укл. С. П. Лашко]. – Кременчук : 

КрНУ, 2014. – 40 с. 

9. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Картографія» для студентів денної та заочної форм навчання 

за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (у тому 

числі скорочений термін навчання) / [укл. С. П. Лашко]. – Кременчук : 

КрНУ, 2015. – 20 с. 

10. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи 

«Розрахунок і побудова картографічних проекцій» для студентів денної та 

заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та 

землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання) / [укл. 

С. П. Лашко]. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 27 с. 

11. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни «Картографія» для студентів денної та заочної форм навчання 

за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (у тому 

числі скорочений термін навчання) / [укл. С. П. Лашко]. – Кременчук : 

КрНУ, 2014. – 20 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – варіанти індивідуального 

завдання, комплекти завдань модульних контрольних робіт, комплект 

екзаменаційних білетів (тестів). 


