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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 
Вибіркова 

Спеціальність: 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – рг 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120  

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5, 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній ступень: 

бакалавр 

26 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 2 год. 

Лабораторні 

8 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 «Тематична картографія» полягає 

в ознайомленні студентів з основними методами тематичного картографування на 

прикладі створення ґрунтових карт і допоміжних картографічних матеріалів. 

 Завдання дисципліни – сформувати у студентів навички 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. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 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. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Види тематичних карт і методика картографування 

ґрунтів. 

 Тема 1. Вступ. 

1.1. Загальне поняття про тематичні карти та їх різновиди. 

1.2. Предмет і завдання ґрунтової картографії. 1.3. Поняття про 

ґрунтову карту і ґрунтову зйомку.  

     Тема 2. Загальні відомості про основу та наповнення ґрунтових карт. 

2.1. Типи картографічної основи. 2.2. Масштаби карт. 2.3 Умовні 

позначки. 2.4 Поняття про дешифрування та його види. 

 Тема 3. Методика великомасштабного картографування ґрунтів. 

3.1. Етапи картувальних робіт. 3.2. Особливості підготовчого періоду. 

3.3. Маршрутне рекогносцирувальне обстеження території. 

3.4. Техніка польової зйомки. 3.5. Принципи виділення ґрунтових 

контурів та встановлення їх меж. 3.6. Обсяги робіт з вивчення 

фізичних якостей  ґрунтів. 3.7. Попередня камеральна обробка 

матеріалів польових досліджень. 3.8. Роботи камерального періоду. 

3.9. Складання допоміжних картографічних матеріалів. 

3.10. Оформлення звіту. 

Тема 4. Особливості методики детально-, середньо- та дрібномасштабного 

картографування. 

4.1. Детальна ґрунтова зйомка. 4.2. Ґрунтова зйомка середнього та 

дрібного масштабів. 4.3. Принципи складання оглядових карт. 

Тема 5. Польові дослідження та складання ґрунтових карт спеціального 

призначення. 

5.1. Загальне поняття про ґрунтово-картографічні дослідження 

спеціального призначення. 5.2. Дослідження цілинних і перелогових 
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земель. 5.3. Ґрунтово-меліоративні дослідження. 5.4. Обстеження 

еродованих територій. 

Тема 6. Коректування матеріалів ґрунтових досліджень. 

6.1. Зміст і задачі коректування. 6.2. Особливості робіт підготовчого 

та польового періодів. 

 

Змістовий модуль 2. Використання матеріалів ґрунтових досліджень у 

народному господарстві. 

Тема 7. Складання допоміжних картографічних матеріалів спеціального 

призначення. 

7.1. Поняття про ґрунтові картограми та їх види. 7.2. Методика 

складання й оформлення картограм. 

Тема 8. Використання матеріалів ґрунтових досліджень у практиці 

сільськогосподарського виробництва. 

8.1. Ґрунтова карта як основа кількісної та якісної оцінки ґрунтів і 

земель. 8.2. Методика бонітування ґрунтів. 8.3. Поняття про якісну 

оцінку земель. 8.4. Значення та місце ґрунтових обстежень у структурі 

земельного кадастру. 8.5. Використання ґрунтових карт і картограм у 

різних видах виробничої діяльності. 

Тема 9. Принципи класифікації ґрунтів і земель. 

9.1. Генетична класифікація ґрунтів за Докучаєвим. 9.2. Класифікація 

ґрунтів і земель за їх придатністю для сільськогосподарського 

виробництва. 

 Тема 10. Поняття про ґрунтово-геохімічне картографування. 

10.1. Задачі ґрунтово-геохімічних досліджень. 10.2. Типи ґрунтово-

геохімічних карт.10.3. Особливості методики ґрунтово-геохімічного 

картографування. 10.4. Способи відображення ситуацій на ґрунтово-

геохімічних картах, їх характеристика. 

 Тема 11. Основні засади ґрунтово-географічного районування України. 

11.1. Задачі ґрунтово-географічного районування. 11.2. Характе-

ристика таксономічних одиниць. 11.3. Типи рельєфу та агротипи 

ґрунтового покриву, їх умовні позначки і відповідність ґрунтово-

біокліматичним округам. 11.4. Поняття про природно-

сільськогосподарські райони та методику їх виділення. 
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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. Види тематичних карт і методика картографування ґрунтів 

Тема 1. Вступ 4 2   2 4 1   3 

Тема 2. Загальні відомості 

про основу та наповнення 

ґрунтових карт 

4 2   2 4    4 

Тема 3. Методика 

великомасштабного 

картографування ґрунтів 

36 6 6 6 18 36 3 2 2 29 

Тема 4. Особливості 

методики детально-, 

середньо- та 

дрібномасштабного 

картографування 

4 2   2 4    4 

Тема 5. Польові дослідження 

та складання ґрунтових карт 

спеціального призначення 

6 4   2 6    6 

Тема 6. Коректування 

матеріалів ґрунтових 

досліджень 

2    2 2    2 

Разом за змістовим  

модулем 1 
56 16 6 6 28 56 4 2 2 48 

Змістовий модуль 2. Використання матеріалів ґрунтових досліджень у 

народному господарстві 

Тема 7. Складання 

допоміжних картографічних 

матеріалів спеціального 

призначення 

6 4   2 6 1   5 

Тема 8. Використання 

матеріалів ґрунтових 

досліджень у практиці 

сільськогосподарського 

виробництва 

18   2 16 18   2 16 

Тема 9. Принципи 

класифікації ґрунтів і земель 
8 2   6 8    8 
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1 2 3  4 5 6 7  8 9 

Тема 10. Поняття про 

ґрунтово-геохімічне 

картографування 

8 2   6 8 1   7 

Тема 11. Основні засади 

ґрунтово-географічного 

районування України 

8 2   6 8    8 

Разом за змістовим  

модулем 2 
48 10 - 2 36 48 2 - 2 44 

ІНДЗ (рг) 15 - - - 15 15 - - - 15 

Семестровий контроль 

(іспит) 
1 - - - 1 1 - - - 1 

Усього годин 120 26 6 8 80 120 6 2 4 108 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Польова книжка для опису ґрунтових розрізів: її форма 

та особливості заповнення 

2 - 

2 Складання великомасштабної ґрунтової карти за даними 

польових і лабораторних досліджень: 

2.1 Без урахування рельєфу. 

2.2 З урахуванням рельєфу. 

4 2 

 Усього  6 2 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Визначення забарвлення (кольору), вологості, 

механічного складу, структури та будови ґрунтів у 

польових умовах: 

1.1 Забарвлення і вологість ґрунтів. 

1.2 Механічний склад ґрунтів. 

1.3 Структура та будова ґрунтів. 

6 2 

2 Основи методики бонітування ґрунтів 2 2 

 Усього  8 4 

 



8 

 

  

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Вивчення та доопрацювання лекційного матеріалу 33 25 

2 Підготовка до практичних занять та оформлення 

практичних робіт до здачі 
6 2 

3 Підготовка до лабораторних занять та оформлення 

лабораторних робіт до здачі 
8 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 «Тематична 

картографія» передбачається на лекціях та в результаті самостійного 

доопрацювання й вивчення тем за підручниками й посібниками. Практичні 

навички студентів з бонітування ґрунтів, опису ґрунтових розрізів та зі складання 

ґрунтової карти формуються на практичних і лабораторних заняттях. 

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

допускається. 

  

9. Методи контролю 
 

Контроль знань з навчальної дисципліни «Тематична 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 та отримав за результатами поточного контролю 

знань загалом не менше 50 балів. Якщо за результатами поточного контролю 
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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 Т11 

Лаб.+практ. 

роботи 20 20 

Поточний 

контроль: 

 

 

 

60 

1) модульні 

контр. роб.  

№ 1 і № 2 

26 24 

2) інд. розр.-

гр. робота  
10 

Підсумко-

вий тест 

(екзамен) 

20 20 

Усього: 100 

 Особливості визначення рейтингу студента за види навчальної діяльності з 

дисципліни «Тематична 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 13 і 12 бали відповідно. Максимальний рейтинг за модульні контрольні 

роботи  (100 % знань) складає  відповідно 26 і 24 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 
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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 (13 + 12 + 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 (16 + 14 + 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) 

 

11. Методичне забезпечення 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 
дисципліни «Тематична картографія» для студентів денної та заочної форм 
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навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»  
(у тому числі скорочений термін навчання) / [укл. С. П. Лашко]. – 
Кременчук: КрНУ, 2014. – 22 с. 

 

12. Рекомендована література 

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

Киев: РИО УСХА, 1986. – 75 с. 
2. Даценко Л.М. Теоретичні аспекти створення грунтово-геохімічних карт // 

Вісник геодезії та картографії. – 1996. – №1 (5). – С. 76 – 81. 
3. Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 264 с. 
4. Коптева З.Ф. Методика составления и использования крупномасштабных 

почвенных карт. – М.: Изд-во ВСХИЗО, 1978. – 71 с. 
5. Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография. – М.: Наука, 1981. – 102 с. 
6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Общесоюзная инструкция по почвенным исследованиям и составлению 
крупномасштабных почвенных карт землепользования. – М.: Колос, 1973. – 
96 с. 

10. 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. 

11. Составление и использование почвенных карт / [под ред. А.Д. Кашанского]. 
– [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Агропромиздат, 1987. – 273 с. 

Допоміжна 

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

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

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

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

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

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

 
13. Інформаційні ресурси 

 
1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Тематична картографія». URL: http://distance.kdu.edu.ua/autoriz_stud.php. 


