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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 

19 Архітектура та 

будівництво 
Нормативна 

Спеціальність: 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – рг 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120  

4-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5, 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній ступень: 

бакалавр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 2 год. 

Лабораторні 

10 год. 4 год. 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40 / 80; 

для заочної форми навчання – 12 / 108. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета викладання навчальної дисципліни «Картографія» полягає в 

ознайомленні студентів з теорією і практикою картографічного моделювання – 

могутнім методом пізнання та відображення предметів і явищ земної поверхні. 

 Завдання дисципліни – сформувати у студентів навички щодо техніки 

побудови картографічних виробів і методів їх використання. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 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; 

 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. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи картографії. 

 Тема 1. Загальне поняття про картографію та карти. 

1.1. Предмет і завдання картографії. 1.2. Класифікація карт. 1.3. Етапи 

створення карти.  

     Тема 2. Розвиток картографії в Україні. 

2.1. Картографування України в давні часи. 2.2. Нова та сучасна 

українська картографія.  

 Тема 3. Математичне обґрунтування карт. 

3.1. Поняття про математичну картографію. 3.2. Способи показу 

масштабу на карті. Види масштабів. 3.3. Рамки, розграфлення та 

компоновка карт. 3.4. Елементи земного еліпсоїду та поняття про 

географічні координати. 3.5. Види сферичних координат земної кулі. 

3.6. Система плоских полярних координат. 

 Тема 4. Картографічні проекції. 

4.1. Класифікації картографічних проекцій. 4.2. Азимутальні проекції. 

4.3. Перспективні проекції. 4.4. Циліндричні проекції. 4.5. Конічні 

проекції. 4.6. Поліконічні проекції. 4.7. Проекція Ґаусса-Крюгера. 

 Тема 5. Способи картографічного відображення дійсності. 

5.1. Спосіб ізоліній. 5.2. Способи якісного та кількісного фону. 

5.3. Спосіб ареалів. 5.4. Спосіб значків. 5.5. Спосіб лінійних знаків. 

5.6. Точковий спосіб. 5.7. Спосіб знаків руху. 5.8. Спосіб картограм. 

5.9. Спосіб картодіаграм. 5.10 Спосіб локалізованих діаграм. 

5.11. Сумісне застосування різних способів. 

 

Змістовий модуль 2. Створення та видання карт. 

 Тема 6. Елементи змісту карт. 
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6.1. Опорні пункти. 6.2. Гідрографія. 6.3. Рельєф. 6.4. Поселення. 

6.5. Шляхи сполучення. 6.6. Політико-адміністративні межі. 

6.7. Ґрунтово-рослинний покрив. 6.8. Промислові та соціально-

культурні об’єкти. 

Тема 7. Поняття про картографічну генералізацію. 

7.1. Сутність картографічної генералізації. 7.2. Генералізація елементів 

гідрографії. 7.3. Генералізація поселень. 7.4. Генералізація шляхів 

сполучення. 7.5. Генералізація рельєфу. 7.6. Генералізація ґрунтово-

рослинного покриву. 

Тема 8. Основні принципи редагування та створення карт. 

8.1. Види редакційно-складальних робіт. 8.2. Картографічні джерела. 

8.3. Редакційний план карти. 8.4. Роботи по виготовленню авторського 

оригіналу карти. 8.5. Контроль картографічних робіт. 

 Тема 9. Оформлення карти (підготовка карти до видання). 

9.1. Загальні відомості. 9.2. Видавничі оригінали карт і вимоги до них. 

9.3. Оформлення карти кресленням на папері, на пластику та 

гравіруванням. 9.4. Поняття про штрихову пробу, фарбовий ориґінал 

карти, літографські макети та макети розподільної ретуші. 

 Тема 10. Технологія видання (розмноження) карт. 

10.1. Зміст видавничих робіт. 10.2. Поняття про картографічний папір, 

друкарські фарби та фарбову пробу карти. 10.3. Основні види друку. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л пр лаб с.р. л пр лаб с.р. 

1 2 3  4 5 6 7  8 9 

Змістовий модуль 1. Основи картографії 

Тема 1. Загальне поняття 

про картографію та карти 
6 2   4 6 1   5 

Тема 2. Розвиток 

картографії в Україні 
8    8 8    8 

Тема 3. Математичне 

обґрунтування карт 
12 2 2  8 12 1   11 

Тема 4. Картографічні 

проекції 
22 4  6 12 22 1  2 19 

Тема 5. Способи 

картографічного 

відображення дійсності 

6 2   4 6    6 

Разом за змістовим 

модулем 1 
54 10 2 6 36 54 3 - 2 49 
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1 2 3  4 5 6 7  8 9 

Змістовий модуль 2. Створення та видання карт 

Тема 6. Елементи змісту 

карт 
12 2 4  6 12 1 2  9 

Тема 7. Поняття про 

картографічну 

генералізацію 

12 2 4  6 12 1   11 

Тема 8. Основні принципи 

редагування та створення 

карт 

14 2  4 8 14 1  2 11 

Тема 9. Оформлення карти 

(підготовка карти до 

видання) 

6 2   4 6    6 

Тема 10. Технологія 

видання (розмноження) 

карт 

6 2   4 6    6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
50 10 8 4 28 50 3 2 2 43 

ІНДЗ (рг) 15 -  - 15 15 -  - 15 

Семестровий контроль 

(іспит) 
1 -  - 1 1 -  - 1 

Усього годин 120 20 10 10 80 120 6 2 4 108 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Визначення координат кутів рамок створюваної карти: 

1.1 Рамки паралельні осям координат. 

1.2 Рамки розвернуті відносно осей координат. 

2 - 

2 Аналіз елементів змісту карт та приклади їх 

генералізації: 

2.1 Елементи гідрографії. 

2.2 Шляхи сполучення. 

2.3 Поселення. 

2.4 Ґрунтово-рослинний покрив. 

2.5 Рельєф. 

8 2 

 Усього  10 2 
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6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Розрахунок і побудова картографічних проекцій: 

1.1 Азимутальні проекції. 

1.2 Циліндричні проекції. 

1.3 Конічні проекції. 

6 2 

2 Підготовка даних математичної та геодезичної основи 

карти: 

2.1 Перетворення координат із системи умовної в 

систему Гаусса-Крюгера. 

2.2 Визначення географічних координат середньої точки 

картографованої ділянки. 

2.3 Визначення номенклатури аркуша створюваної 

карти. 

4 2 

 Усього  10 4 

 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Вивчення та доопрацювання лекційного матеріалу 27 25 

2 Підготовка до практичних занять та оформлення 

практичних робіт до здачі 
10 2 

3 Підготовка до лабораторних занять та оформлення 

лабораторних робіт до здачі 
10 4 

 Усього забезпечення аудиторних занять 47 31 

 Забезпечення індивідуальних завдань (рг) 15 15 

 Забезпечення семестрового контролю 18 62 

 Усього  80 108 

 
8. Методи навчання 

 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни «Картографія» 

передбачається на лекціях та в результаті самостійного доопрацювання й 

вивчення тем за підручниками й посібниками. Практичні навички студентів з 

математичного обґрунтування карт і генералізації змісту карт формуються на 

практичних і лабораторних заняттях. 

Студент, який запізнився на заняття більш ніж на 5 хвилин, до заняття не 

допускається. 
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9. Методи контролю 
 

Контроль знань з навчальної дисципліни «Картографія» здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою. Система контролю включає поточний і 

підсумковий (семестровий) контроль. Формами контролю є: виконання й захист 

практичних і лабораторних робіт, модульні контрольні роботи (дві на 

дисципліну), індивідуальна розрахунково-графічна робота, іспит. Результати 

навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Студент допускається до модульних контрольних робіт за умови повного 

виконання навчальної програми відповідного змістового модуля – виконання й 

захисту практичних і лабораторних робіт, опрацювання всіх тем лекційного 

курсу. Таким, що опрацював лекційний курс, вважається студент, який не має 

пропусків лекційних занять і оформив конспект лекцій за програмою дисципліни. 

Пропущені лекційні заняття студент опрацьовує самостійно, з виконанням і 

захистом рефератів за темою пропущених занять (кількість рефератів відповідає 

кількості пропусків занять). 

До підсумкового іспиту допускається студент, який склав модульні 

контрольні роботи з якістю 50 і більше відсотків, захистив індивідуальну 

розрахунково-графічну роботу і отримав за результатами поточного контролю 

знань загалом не менше 50 балів. Якщо за результатами поточного контролю 

студент не набрав 50 балів, він зобов’язаний до початку екзаменаційної сесії 

підвищити свій рейтинг шляхом перескладання модульних контрольних робіт. 

Студент може не складати іспит, якщо за умови допуску до підсумкового 

контролю він отримав 60 і більше балів. При цьому його семестровий рейтинг з 

навчальної дисципліни відповідатиме поточному рейтингу. 

 

10. Розподіл балів, що отримують студенти 

Види 

навчальної 

діяльності 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Лаб.+практ. 

роботи 20 20 

Поточний 

контроль: 

 

 

 

60 

1) модульні 

контр. роб.  

№ 1 і № 2 

24 26 

2) інд. розр.-

гр. робота  
10 

Підсумко-

вий тест 

(екзамен) 

20 20 

Усього: 100 
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 Особливості визначення рейтингу студента за види навчальної діяльності з 

дисципліни «Картографія» такі: 

1) Бали за виконання й захист практичних і лабораторних робіт 

нараховуються виключно після захисту всіх практичних і лабораторних робіт, 

передбачених програмою дисципліни. При цьому максимальним рейтингом – 20 

балів – оцінюється виконання усіх практичних і лабораторних робіт згідно з 

розкладом занять за умови їх позитивного захисту. Несвоєчасність виконання чи 

захисту кожної з практичних і лабораторних робіт зменшує рейтинг на 1 бал. 

Мінімальний рейтинг, який можна отримати за виконання й захист практичних і 

лабораторних робіт, становить 16 балів.  

2) Модульні контрольні роботи зараховуються студенту лише за умови 

виконання цих робіт з якістю 50 і більше відсотків. При цьому мінімальний 

рейтинг, який може отримати студент за виконання модульних робіт № 1 і № 2, 

становить 12 і 13 бали відповідно. Максимальний рейтинг за модульні контрольні 

роботи  (100 % знань) складає  відповідно 24 і 26 бали. 

3) Рейтинг індивідуальної розрахунково-графічної роботи залежить від 

своєчасності її виконання та результатів захисту. Для зарахування індивідуальної 

розрахунково-графічної роботи студент повинен її захистити на позитивну оцінку 

(5 балів). Своєчасність виконання й захисту роботи (не пізніше визначеної 

лектором дати) оцінюється в 5 додаткових бали. Максимальний рейтинг за 

індивідуальну розрахунково-графічну роботу становить 10 балів, а мінімальний 

рейтинг – 5 бали. 

4) Необхідні для допуску на екзамен 50 балів забезпечують посередні 

знання студента на модульних контрольних роботах та захист індивідуальної 

розрахунково-графічної роботи за умови своєчасного виконання й захисту 

практичних і лабораторних робіт (12 + 13 + 5 + 20 = 50). 

5) 60 балів поточного рейтингу, що дозволяють не складати іспит, 

забезпечують 60 %-ві знання студента на модульних контрольних роботах за 

умови своєчасного виконання й захисту індивідуальної розрахунково-графічної 

роботи та практичних і лабораторних робіт (14 + 16 + 10 + 20  = 60).  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 

0-34 F 
незадовільно (з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 
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11. Методичне забезпечення 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи 
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