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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Тематична картографія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методи польового обстеження 

ґрунтів і способи складання ґрунтових карт. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Тематична картографія» базується на 

попередніх знаннях геології і геоморфології, гідрогеології, геодезії, картографії та 

навиках землевпорядного креслення в межах університетських програм цих 

дисциплін для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітнього ступеня 

«Бакалавр»; забезпечує вивчення дисциплін підготовки магістра – «Методологія 

зонування земель», «Управління земельними ресурсами», «Моніторинг та 

охорона земель», «Державний контроль за використанням земель». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Види тематичних карт і методика картографування ґрунтів. 

2. Використання матеріалів ґрунтових досліджень у народному господарстві. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Тематична картографія» є 

ознайомлення студентів з основними методами тематичного картографування на 

прикладі створення ґрунтових карт і допоміжних картографічних матеріалів. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Тематична картографія» є 

формування у студентів навичок щодо техніки великомасштабної польової 

зйомки земельних угідь, камеральної обробки отриманих даних,  складання 

кінцевого звіту про ґрунтові обстеження, а також використання ґрунтових карт 

для цілей землеустрою та кадастру. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
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знати основні напрями тематичного картографування, методику створення 

тематичних карт, техніку великомасштабної зйомки земельних угідь та 

камеральної обробки отриманих даних;  

уміти складати матеріали кінцевого звіту про ґрунтові обстеження, а також 

використовувати наповнення ґрунтових карт для цілей землеустрою та кадастру. 

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

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни   

 

Змістовий модуль 1. 

Поняття про тематичні карти та їх різновиди. Загальні відомості про основу та 

наповнення ґрунтових карт. Методика великомасштабного картографування 

ґрунтів. Польові дослідження та складання ґрунтових карт спеціального 

призначення. Коректування матеріалів ґрунтових досліджень. 

 

Змістовий модуль 2. 

Складання допоміжних картографічних матеріалів спеціального призначення. 

Використання матеріалів ґрунтових досліджень у практиці 

сільськогосподарського виробництва. Принципи класифікації ґрунтів і земель. 

Поняття про ґрунтово-геохімічне картографування. Основні засади ґрунтово-

географічного районування України. 

 

3. Рекомендована література 

1. Бонитировка почв / А.И. Серый, Н.А. Дубровина, В.А. Лапанова и др. – 

Киев: РИО УСХА, 1986. – 75 с. 

2. Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв. – Ростов-на-

Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1981. – 208 с. 

3. Даценко Л.М. Теоретичні аспекти створення грунтово-геохімічних карт // 

Вісник геодезії та картографії. – 1996. – №1 (5). – С. 76 – 81. 

4. Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 264 с. 
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5. Коптева З.Ф. Методика составления и использования крупномасштабных 

почвенных карт. – М.: Изд-во ВСХИЗО, 1978. – 71 с. 

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

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

7. Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография. – М.: Наука, 1981. – 102 с. 

8. Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу 

«Картографування ґрунтів» для студентів усіх форм навчання зі 

спеціальності 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр» / [укл. 

С. П. Лашко]. – Кременчук: КДПІ, 1998. – 29 с. 

9. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 

«Бонітування ґрунтів землекористування» для студентів усіх форм навчання 

зі спеціальності 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр» / [укл. 

С. П. Лашко]. – Кременчук: Вид-во КДПУ, 2001. – 18 с. 

10. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Тематична 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. – 36 с. 

11. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Тематична 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, 2011. – 23 с. 

12. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з 

навчальної дисципліни «Тематична 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, 2012. – 23 с. 

13. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни «Тематична картографія» для студентів денної та заочної форм 



6 
 

  

навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»  

(у тому числі скорочений термін навчання) / [укл. С. П. Лашко]. – 

Кременчук: КрНУ, 2014. – 22 с. 

14. Научно-методические основы природно-сельськохозяйственного 

районирования Украинской ССР / Б.С. Носко, Р.Г. Деревянко, Б.М. Чепков 

и др. // Агрохимия и почвоведение. – К. : Урожай, 1985. – Вып. 48. –  

С. 3 – 8. 

15. Общесоюзная инструкция по почвенным исследованиям и составлению 

крупномасштабных почвенных карт землепользования. – М.: Колос, 1973. – 

96 с. 

16. Почвы СССР / Т.В. Афанасьева, В.И. Василенко, Т.В. Терешина, 

Б.В. Шеремет. – [отв. ред. Г.В. Добровольский]. – М.: Мысль, 1979. – 380 с. 

17. Природно-сельскохозяйственное районирование УССР / Б.М. Чепков, 

А.П. Канаш, Б.С. Носков и др. // Агрохимия и почвоведение. – К.: Урожай, 

1985. – Вып. 48. – С. 8 – 22. 

18. Составление и использование почвенных карт / [под ред. А.Д. Кашанского]. 

– [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Агропромиздат, 1987. – 273 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). 


