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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Картографія» є обов’язковою навчальною дисципліною 

циклу професійної підготовки фахівців зі спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій». Викладається на другому курсі, в четвертому семестрі. На 

вивчення навчальної дисципліни передбачено 8 кредитів ECTS, 240 годин. 

Форма підсумкового контролю – іспит.  

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 навчальної дисципліни «Картографія» – сформувати у студентів 

навички щодо техніки побудови картографічних виробів і методів їх 

використання. 

Навчальна дисципліна «Картографія» логічно пов’язана з іншими 

навчальними дисциплінами: «Вища математика», «Галузева комп’ютерна 

графіка та основи ГІС», «Геологія і геоморфологія», «Геодезія», 

«Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Галузеві кадастри»,  

«Землевпорядне проєктування», «ГІС і бази даних», «Вища геодезія», 

«Супутникова геодезія». 

 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. 

 Фундаментальні знання з дисципліни «Картографія» необхідні студенту 

для успішного засвоєння знань і набуття практичних навичок і вмінь, 

передбачених програмою підготовки фахівця з геодезії та землеустрою. 

 Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння області геодезії та землеустрою. 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, 

принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою. 

ФК 4. Здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і 

землеустрою. 

ФК 5. Здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою. 

ФК 6. Здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження 

в галузі геодезії та землеустрою. 
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ФК 11. Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 

Компетентності ЗК 1, ЗК 2, ФК 1, ФК 4 набуваються на лекціях, 

лабораторних і практичних заняттях, а компетентності ФК 5, ФК 6, ФК 11 – на 

лабораторних і практичних заняттях. 

У підсумку навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2. 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, просторового розвитку територій. 

ПРН 8. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядну і кадастрову 

документацію та документацію з оцінки земель, складати карти і готувати 

кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних 

систем і цифрової фотограмметрії. 

ПРН 9. Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і 

кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних. 

Команда викладачів готова надати будь-яку допомогу електронним 

зв’язком (електронною поштою) та очно у зазначений час консультації з курсу 

навчальної дисципліни. 

 

Анотація програми та основні модулі 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. 
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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. 

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. 

 

Теми практичних занять 

1. Визначення координат кутів рамок створюваної карти: рамки 

паралельні осям координат; рамки розвернуті відносно осей координат. 

2. Аналіз елементів змісту карт та приклади їх генералізації: елементи 

гідрографії; шляхи сполучення; поселення; ґрунтово-рослинний покрив; 

рельєф. 

 

Теми лабораторних занять 

1. Розрахунок і побудова картографічних проекцій: азимутальні проекції; 

циліндричні проекції; конічні проекції. 

2. Підготовка даних математичної та геодезичної основи карти: 

перетворення координат із системи умовної в систему Гаусса-Крюгера; 

визначення географічних координат середньої точки картографованої ділянки; 

визначення номенклатури аркуша створюваної карти. 

 

Індивідуальне завдання 

 Розрахунково-графічна робота «Розрахунок і побудова картографічних 

проєкцій». 
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Методи навчання 

У ході лекційних занять задіяні пояснювально-ілюстративні методи 

навчання (унаочнені розповідь, пояснення), на практичних заняттях – 

пояснення (як пояснювально-ілюстративний метод); репродуктивні методи 

(розв’язування задач, опитування, тестування), аналіз карт (як метод 

проблемного викладу); на лабораторних заняттях – пояснення (як 

пояснювально-ілюстративний метод) і репродуктивні методи (виконання 

вправ/дослідів за зразком чи алгоритмом, опитування, тестування).  

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

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

2002. 336 с. 

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

3. Лашко С. П. Шелковська І. М. Картографія. Лекційний курс: навч. 

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

Рекомендована допоміжна навчальна література: 

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

2. Земледух Р. М. Картографія з основами топографії: навч. посібник. К.: 

Вища школа, 1993. 455 с. 

3. Матусевич К. Н., Матусевич Н. К. Математическая картография. Ровно: 

Волинські обереги, 2003. 211 с. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

Інформаційні ресурси 

1. Картографія на GeoGuide. URL: 

http://www.geoguide.com.ua/survey/survey.php?part=map  

2. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/. 

3. Портал Державної геодезичної мережі України. URL: 

https://dgm.gki.com.ua/. 

http://www.geoguide.com.ua/survey/survey.php?part=map
https://land.gov.ua/
https://dgm.gki.com.ua/


 

 

 

6 

 

4. Верховна рада України. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/. 

 

Додаткові інформаційні матеріали 

1. Електронний курс «Картографія». Онлайн-система навчання КрНУ 

[Електронний ресурс] / С. П. Лашко. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=751. 

Електронний курс використовується для забезпечення студентів усіма 

необхідними навчально-методичними матеріалами з навчальної дисципліни та 

для оцінювання знань студентів під час поточного й підсумкового контролю. 

Також може використовуватися для дистанційного навчання, наприклад, під 

час карантину, запровадженого внаслідок коронавірусної пандемії.  

Постійні матеріали електронного курсу «Картографія»: 

 перелік тем навчальної дисципліни;  

 демонстраційний тест на вибір однієї правильної відповіді з декількох 

варіантів (без обмеження на час виконання);  

 тести поточного контролю за змістовими модулями; 

 тести підсумкового контролю. 

Тимчасові матеріали електронного курсу «Картографія»: 

 методичні вказівки; 

 літературні матеріали. 

Спосіб зарахування на курс «Картографія» аутентифікованих у Онлайн-

системі КрНУ студентів – самореєстрацією. Кодове слово отримувати у 

лектора. 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 

URL: http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

 

Політика курсу 

 Академічна доброчесність. У навчальному процесі студент має 

дотримуватися Кодексу академічної етики Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf). Очікується, 

що на проміжних і підсумковому контролі студент буде виконувати завдання 

індивідуально. Списування чи втручання в роботу інших студентів становлять, 

але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою для незарахування 

викладачем відповідного контролю знань студента, незалежно від масштабів 

обману.  

Відвідування занять. Студенти мають відвідувати усі лекції, практичні та 

лабораторні заняття по курсу. За неможливості відвідати заняття треба 

інформувати викладача. При цьому студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів навчальних робіт, передбачених курсом. 

http://krnu.org/course/view.php?id=751
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
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Пропущені лекційні заняття студенти мають опрацювати самостійно, а 

практичні та лабораторні заняття – у присутності викладача чи лаборанта.  

Виконання практичних і лабораторних робіт. Підготовка до практичних і 

лабораторних занять передбачає попереднє ознайомлення з темою і завданнями 

заняття, а також вивчення відповідного матеріалу методичних вказівок. 

Виконання практичних і лабораторних робіт, як за формою, так і за змістом, 

має відповідати визначеним у методичних вказівках вимогам, та містити в собі 

дослід і/або розрахунки із наведенням необхідних креслень, отриманих на 

підставі індивідуальних вихідних даних за відсутності ознак повторюваності та 

плагіату. Бали за виконання практичних і лабораторних робіт нараховуються 

виключно після їх захисту. При цьому максимальним рейтингом оцінюється 

виконання практичних і лабораторних робіт згідно з розкладом занять за умови 

їх позитивного захисту. 

Самостійна робота. 66% часу, передбаченого на вивчення дисципліни 

«Картографія» (а це 160 годин), відведено на самостійну роботу студента. 

Іншими словами, щоб освоїти курс у повному обсязі, студент має займатися 

самостійно удвічі більше часу, ніж під керівництвом викладача. Самостійну 

роботу треба чітко спланувати на весь період навчання (семестр). 

Опрацьований матеріал потрібно занотовувати (конспектувати). Засвоєння 

матеріалів курсу за повноцінним конспектом є набагато легшим і змістовнішим, 

ніж вивчення матеріалу безпосередньо із підручника (посібника).  

Консультації. Під час виконання самостійної роботи студенти можуть 

консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але в кінцевому 

результаті мають подавати на перевірку самостійно виконане завдання, 

керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. 

Література. Конспект лекцій не може замінити навчальні підручники та 

посібники, оскільки лектор обмежений у часі і не має можливості викласти весь 

курс у повному обсязі. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана їм викладачем (в електронній формі). Студенти 

заохочуються також до використання інших літературних джерел, що 

допоможуть їм в опануванні курсу, у т. ч. тих, які відсутні в списку 

рекомендованих. 

Оцінювання студентів. Під час вивчення дисципліни «Картографія» бали 

нараховуються за виконання практичних і лабораторних робіт, розрахунково-

графічної роботи, модульних контрольних робіт, а також за іспит. Викладач 

зобов’язаний ознайомити студента із системою оцінювання на першому 

аудиторному занятті, у т. ч. і з можливими штрафами, наприклад, за пропуски 

занять без поважних причин або невчасне виконання й захист навчальних 

завдань. 

Для отримання високого рейтингу необхідно дотримуватися певних 

правил: 

‒ не пропускати аудиторні заняття та не запізнюватися на них; 

‒ попередньо готуватися до практичних і лабораторних занять; 

‒ чітко та вчасно (за навчальним планом) виконувати навчальні 

завдання; 
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‒ не займатися сторонніми справами на заняттях; 

‒ уникати проявів академічного плагіату. 

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Методи контролю: усне опитування (на всіх видах аудиторних занять), 

розрахунково-графічна робота, поточний контроль (у вигляді двох модульних 

контрольних робіт), підсумковий контроль (іспит).   

Під час оцінювання результатів навчання викладач керується 

Положенням про проведення поточного і семестрового контролю в 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar).  

У КрНУ використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

Розподіл балів, які може отримати студент за виконання окремих видів 

навчальної роботи з дисципліни «Картографія», наведений у таблиці. 

Розподіл балів за вивчення дисципліни «Картографія» 

Вид роботи 
Сума 

балів 

Практичні роботи  10 

Лабораторні роботи 10 

Поточний контроль:  

– модульна контрольна робота № 1 (тести поточного контролю за 

програмою змістового модуля № 1) 
24 

– модульна контрольна робота № 2 (тести поточного контролю за 

програмою змістового модуля № 2) 
26 

Розрахунково-графічна робота 10 

Підсумковий тест (іспит) 20 

Усього 100 

 

Модульна контрольна робота № 1 містить 20 тестових питань із 

множинним вибором (випадковий вибір із 30 питань) за тематикою першого 

змістового модуля (електронний курс «Картографія» в Онлайн-системі 

навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=751). Правильна відповідь 

(один правильний варіант серед множини пропонованих) оцінюється 1,2 

балами, неправильна відповідь – 0 балів.  

Модульна контрольна робота № 2 містить 20 тестових питань із 

множинним вибором (випадковий вибір із 30 питань) за тематикою другого 

змістового модуля (електронний курс «Картографія» в Онлайн-системі 

навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=751). Правильна відповідь 

(один правильний варіант серед множини пропонованих) оцінюється 1,3 

балами, неправильна відповідь – 0 балів.  

Модульні контрольні роботи зараховуються студенту за умови виконання 

цих робіт з якістю 50 і більше відсотків.  

Підсумковий тест (іспит) містить 20 тестових питань із множинним 

вибором (випадковий вибір із 60 питань) за тематикою першого та другого 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar
http://krnu.org/course/view.php?id=751
http://krnu.org/course/view.php?id=751
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змістового модуля (електронний курс «Картографія» в Онлайн-системі 

навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=751). Правильна відповідь 

(один правильний варіант серед множини пропонованих) оцінюється в 1 (один) 

бал, неправильна відповідь – 0 балів. 

 

Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання, отриманих 

на аудиторних заняттях 

Номер 

роботи 
Тема Критерії оцінювання 

Оцінки 

у балах 

Макси-

мальний 

бал 

1 2 3 4 5 

Практичні роботи 

1 

Визначення координат кутів рамок 

створюваної карти: рамки паралельні осям 

координат; рамки розвернуті відносно осей 

координат 

Виконання роботи 

Захист звіту 

1 

1 
2 

2 

Аналіз елементів змісту карт та приклади 

їх генералізації: елементи гідрографії; 

шляхи сполучення; поселення; ґрунтово-

рослинний покрив; рельєф 

Виконання роботи 

Захист звіту 

4 

4 
8 

Лабораторні роботи 

1 

Розрахунок і побудова картографічних 

проекцій: азимутальні проекції; 

циліндричні проекції; конічні проекції 

Виконання роботи 

Захист звіту 

3 

2 
5 

2 

Підготовка даних математичної та 

геодезичної основи карти: перетворення 

координат із системи умовної в систему 

Гаусса-Крюгера; визначення географічних 

координат середньої точки 

картографованої ділянки; визначення 

номенклатури аркуша створюваної карти 

Виконання роботи 

Захист звіту 

3 

2 
5 

 Сума балів 20 
 

 

Критерії оцінювання розрахунково-графічної роботи 
№  

з/п 
Критерії оцінювання 

Мінімальний 

бал 

Максимальний 

бал 

1 
Правильність розрахунку та побудови 

азимутальних проекцій 
1 2 

2 
Правильність розрахунку та побудови 

циліндричних проекцій 
1 2 

3 
Правильність розрахунку та побудови 

конічних проекцій 
1 2 

4 
Якість оформлення розрахунково-графічної 

роботи 
1 2 

5 Захист звіту 1 2 

Усього 10 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=751
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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) 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності та соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями і відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства.   

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій.  

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти 

за посиланнями: http://krnu.org/course/view.php?id=751 та 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=751
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193

