
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Топографічне та землевпорядне креслення 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Клименко Ольга Тимофіївна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5,0 кредитів ЄКТС, 

150 години, з яких 72 години становить контактна робота з 

викладачем (12 годин лекцій, 60 годин практичних занять), 

78 годин становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за спеціальністю. 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вступ  до спеціальності (зі змістовим 

модулем: історія земельних відносин)», «Інформаційні 

технології та програмне забезпечення». 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Геодезія».  

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є сформувати знання, вміння та навички, необхідні для 

викреслювання і оформлення графічної документації по землевпорядкуванню в оригіналах 

на креслярському папері та копіях. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ КРЕСЛЕННЯ. КРЕСЛЯРСЬКІ МАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТИ 

ТА ПРИЛАДИ 

Тема 1. Вступ 

Історія розвитку предмету. Значення і завдання предмету. 

Тема 2. Елементи топографічної графіки 

Принципи і прийоми роботи з креслярським інструментом. Наладка креслярських 

інструментів. Підготовка інструментів до креслярських робіт. 



 

Тема 3. Лінійні і штрихові елементи графіки та прийоми їх використання 

Креслення олівцем. Побудова рамки. Креслення ліній різної товщини. Креслення 

креслярським пером і рейсфедером. Побудова і викреслення поперечного масштабу. 

Креслення кронциркулем. Креслення горизонталей. 

Змістовий модуль 2 

ВИКОРИСТАННЯ ШРИФТІВ, УМОВНИХ ЗНАКІВ НА ПЛАНАХ ТА ЇХ 

ФАРБОВАНЕ ОФОРМЛЕННЯ  

Тема 4. Шрифти для планів, проектів, карт та креслень 

Обчислювальний шрифт. Остовний рублений шрифт. Стандартний шрифт. Рублений 

напівжирний шрифт. Скорописний шрифт. 3вичайний шрифт. Художній шрифт. Художні 

рамки. 

Тема 5. Умовні знаки  

Викреслення лінійних умовних знаків. Викреслення умовних знаків сіножатей. Викреслення 

умовних знаків пасовищ. Викреслення позамаштабних умовних знаків. Викреслення 

умовних знаків рослинності. Викреслення умовних знаків у поєднанні (фрагмент плану). 

Підготовка фрагменту плану. Викреслення умовних знаків у поєднанні (фрагмент плану). 

Оформлення фрагменту плану. 

Тема 6. Ілюмінування планів, проектів, карт  

Робота з олівцями і фарбами. Відтінювання меж землекористувань та проектних ділянок. 

Лесування. Ілюмінування умовних знаків земельних угідь. Ілюмінування сівозмін. 

Підготовка креслення. Ілюмінування сівозмін. Оформлення креслення. Ілюмінування 

умовних знаків сіножатей і пасовищ. Підготовка креслення. Ілюмінування умовних знаків 

сіножатей і пасовищ. Оформлення креслення. Відмивання водоймища. Підготовка 

креслення. Відмивання водоймища. Оформлення креслення. 

Тема 7. Копіювання і розмноження креслень  

Копіювання проектів, планів і карт. Розмноження проектів, планів і карт. 

Змістовий модуль 3 

ВИКОНАННЯ ФРАГМЕНТІВ ТОПОГРАФІЧНИХ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ 

ПЛАНІВ  

Тема 8. Викреслення і оформлення плану теодолітної зйомки 

Викреслення плану теодолітної зйомки. Побудова координатної сітки, рамки і штампу. 

Компановка плану та нанесення ситуації олівцем. Оформлення плану. Оформлення картуші, 

експлікації угідь. 

Тема 9. Викреслення і оформлення плану топографічної зйомки 

Копіювання плану. Нанесення умовних знаків. Виконання шрифтового оформлення плану. 

Нанесення горизонталей. Оформлення плану. 

Тема 10. Викреслений і оформлення проектного плану внутрігосподарського 

землеустрою 

Копіювання проектного плану. Нанесення і викреслювання ситуації. Шрифтове оформлення 

плану. Оформлення картуші, експлікації угідь. Ілюмінування плану. 

Тема 11. Викресленнн і оформлення проекту паювання земель 

Копіювання проекту. Нанесення і викреслювання меж угідь і ситуації. Шрифтове 

оформлення проекту. Оформлення картуші, штампів, умовних позначень. Ілюмінування 

проекту. 

Тема 12. Креслення на аерофотознімках і фотопланах 

Камеральне дешифрування і викреслювання аерофотознімка. 

Тема 13. Основи викреслювання архітектурних і будівельних креслень 

Викреслювання будівельних умовних знаків. Викреслювання плану будівель. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 



 

РН1. Знати суть та визначення предмету, принципи і прийоми роботи з креслярським 

інструментом, значення застосування шрифтів на планах і картах, методику 

креслення ліній різної товщини з великою точністю, методику креслення прямих 

і кривих ліній креслярським пером та рейсфедером; кіл малого радіусу 

кронциркулем, методику креслення літературного, цифр та слів «Рубленим 

остовним шрифтом», методику креслення літературного, цифр та слів «Рубленим 

полужирним шрифтом», методику креслення літературного, цифр та слів 

«Звичайним шрифтом», суть, призначення і структурні елементи та порядок 

роботи олівцями та фарбами, методи і принципи зафарбування площ різної 

конфігурації кольоровими олівцями. 

РН2. Знати методи і принципи зафарбування різної насиченості способами змішування 

основних кольорів, методи і принципи зафарбування способом пошарового 

змішування для отримання трьох основних кольорів, методи і принципи 

зафарбування елементів рельєфу та водної поверхні, методи і принципи 

креслення за допомогою рейсфедера, кронциркуля, циркуля, лінійки та 

трикутника, методи і принципи креслення позамасштабних умовних позначок з 

допомогою креслярського пера, лінійки та від руки. 

РН 3. Вміти проводити наладку креслярських інструментів і готувати їх до 

креслярських робіт, виконувати елементи графіки олівцем, рейсфедером, 

кронциркулем, кривоніжкою та креслярським пером, викреслювати топографічні 

та землевпорядні умовні знаки, копіювати креслення різними способами, в тому 

числі зі зміною масштабу, розмножувати креслення за допомогою сучасної 

копіювальної техніки, ілюмінувати плани земле користувань з позначенням меж 

земле користувань, викреслювати і оформляти топографічні плани та від 

дешифровані аерофото- знімки і фотоплани. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4. Володіти основними поняттями, професійною термінологією, формами 

вираження, засадами та методами технічної діяльності. 

ПРН 7. Володіти комп’ютером на рівні користувача землевпорядними та геодезичними 

програмами, здатність застосовувати інформаційні системи і технології для 

професійної діяльності. 

ПРН 11. Застосовувати методи та прийоми просторового мислення для розв’язання 

спеціалізованих завдань, уміти виконувати креслення, елементи графіки, 

складати та оформляти планово картографічні матеріали на паперових та 

електронних носіях згідно стандартів. 

ПРН 15. Розв’язувати різні задачі при перенесенні проєктів в натуру, прив’язки і 

дешифрування аерофотознімків, складати фотоплани та здійснювати 

комбіновану зйомку, використовувати планово-картографічні матеріали та 

демонструвати готовність вносити зміни до них. 

ПРН 17. Використовувати планово-картографічні матеріали та демонструвати готовність 

вносити зміни до них.  

ПРН 18. Дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і 

техніко-економічних нормативних вимог у професійній діяльності.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 



 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1 

ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ КРЕСЛЕННЯ. КРЕСЛЯРСЬКІ МАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТИ 

ТА ПРИЛАДИ 

Тема 1. Вступ 

Л 1. Історія розвитку предмету. Значення і завдання предмету. 

Л 2. Призначення топографічних креслень. 

Л 3. Креслярські матеріали, інструменти та прилади.  

Тема 2. Елементи топографічної графіки 

Л 4. Принципи і прийоми роботи з креслярським інструментом. 

Тема 3. Лінійні і штрихові елементи графіки та прийоми їх використання 

ПЗ 1. Креслення олівцем. Побудова рамки. Креслення ліній різної товщини. 

ПЗ 2. Креслення креслярським пером і рейсфедером. 

ПЗ 3. Побудова і викреслення поперечного масштабу. 

ПЗ 4. Креслення кронциркулем. 

ПЗ 5. Креслення горизонталей. 

Змістовий модуль 2 

ВИКОРИСТАННЯ ШРИФТІВ, УМОВНИХ ЗНАКІВ НА ПЛАНАХ ТА ЇХ 

ФАРБОВАНЕ ОФОРМЛЕННЯ  

Тема 4. Шрифти для планів, проектів, карт та креслень 

Л 5. Застосування шрифтів на планах і картах. Картографічні шрифти. 

ПЗ 6. Обчислювальний шрифт. 

ПЗ 7. Остовний рублений шрифт. 

ПЗ 8. Стандартний шрифт. 

ПЗ 9. Рублений напівжирний шрифт. 

ПЗ 10. Скорописний шрифт. 

ПЗ 11. 3вичайний шрифт. 

ПЗ 12. Художній шрифт. 

ПЗ 13. Художні рамки. 

Тема 5. Умовні знаки 

Л 6. Топографічні землевпорядні умовні знаки. 

ПЗ 14. Викреслення лінійних умовних знаків. 

ПЗ 15. Викреслення умовних знаків сіножатей, пасовищ. 



 

ПЗ 16. Викреслення позамаштабних умовних знаків. 

ПЗ 17. Викреслення умовних знаків рослинності. 

ПЗ 18. Викреслення умовних знаків у поєднанні (фрагмент плану). Підготовка фрагменту 

плану. Оформлення фрагменту плану. 

Тема 6. Ілюмінування планів, проектів, карт 

ПЗ 19. Відтінювання меж землекористувань та проектних ділянок. 

ПЗ 20. Лесування. 

ПЗ 21. Ілюмінування умовних знаків земельних угідь. Ілюмінування сівозмін. Підготовка 

креслення. Оформлення креслення. 

ПЗ 22. Ілюмінування умовних знаків сіножатей і пасовищ. Підготовка креслення. 

Оформлення креслення. 

ПЗ 23. Відмивання водоймища. Підготовка креслення. Оформлення креслення. 

Тема 7. Копіювання і розмноження креслень 

ПЗ 24. Копіювання проектів, планів і карт. Розмноження проектів, планів і карт. 

Змістовий модуль 3 

ВИКОНАННЯ ФРАГМЕНТІВ ТОПОГРАФІЧНИХ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ 

ПЛАНІВ  

Тема 8. Викреслення і оформлення плану теодолітної зйомки 

ПЗ 25. Викреслення плану теодолітної зйомки. Побудова координатної сітки, рамки і 

штампу. Компановка плану та нанесення ситуації олівцем. Оформлення плану. 

Оформлення картуші, експлікації угідь. 

Тема 9. Викреслення і оформлення плану топографічної зйомки 

ПЗ 26.  Викреслення плану топографічної зйомки. Копіювання плану. Нанесення умовних 

знаків. Виконання шрифтового оформлення плану. Нанесення горизонталей. 

Оформлення плану. 

Тема 10. Викреслений і оформлення проектного плану внутрігосподарського 

землеустрою 

ПЗ 27. Викреслення проектного плану внутрігосподарського землеустрою. Копіювання 

проектного плану. Нанесення і викреслювання ситуації. Шрифтове оформлення 

плану. Оформлення картуші, експлікації угідь. Ілюмінування плану. 

Тема 11. Викресленнн і оформлення проекту паювання земель 

ПЗ 28. Викреслення проекту паювання земель Копіювання проекту. Нанесення і 

викреслювання меж угідь і ситуації. Шрифтове оформлення проекту. Оформлення 

картуші, штампів, умовних позначень. Ілюмінування проекту. 

Тема 12. Креслення на аерофотознімках і фотопланах 

ПЗ 29. Камеральне дешифрування і викреслювання аерофотознімка. 

Тема 13. Основи викреслювання архітектурних і будівельних креслень 

ПЗ 30. Викреслювання будівельних умовних знаків, викреслювання плану будівель. 



 

7.2. Види навчальної діяльності. 

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Виконання практичних завдань. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційні лекції. 

МН 2. Лекції-візуалізації. 

МН 3. Практичні заняття. 

МН 4. Змішане навчання (blended-learning). 

МН 5. 
Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження. 

МН 6. 
AR-learning (Augmented Reality learning/імерсивне навчання з доповненою 

реальністю). 

Лекції надають здобувачам освіти теоретичну основу з топографічного та землевпорядного 

креслення, що є основою для самостійного навчання здобувачів освіти. Використовуються 

демонстраційні матеріали, форми наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, 

а й самі виступають носіями змістовної інформації на лекціях-візуалізаціях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, які надають можливість втілювати рішення на 

практичних прикладах. Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого здобувачі освіти отримують знання як очно, так і 

самостійно он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище та 

забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. Застосування віртуальних креслень для 

виконання графічних робіт за допомогою Android/IOS-додатків (AR-learning). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок; студент здійснює евристичний пошук, 

використовує знання для розв’язання завдань та 

проблемних ситуацій, які характеризуються певною 

невизначеністю умов. 

4 (добре) достатній  вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій. 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання, передбачені даною програмою. 



 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі підготовки до виконання практичних, оцінювання поточного тестування, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Графічна перевірка. 

М 4. Тестовий контроль. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Графічні засоби: плакати та схеми. 

ЗН 4. Креслярські матеріали, інструменти та прилади.  

ЗН 5. Застосунок на платформі Android: Ar (для візуалізації креслення на екрані 

мобільного пристрою шляхом накладання відповідної йому 3D-моделі). 

ЗН 6. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Суботський В.П., Соколова В.В., Топографічне і землевпорядне 

креслення: Навч. посіб., / К.: Аграрна освіта, 2010.  177 с. 

2. Ващенко В.І. Топографо-геодезичний практикум : навчальний 

посібник / В. І. Ващенко, В. О. Літинський, С. С. Перій. Львів, 2018. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

Допоміжна 

література 

Умовні знаки для топографічних планів масштабів 

1:5000,1:2000,1:1000,1:500. К: Міністерство екології та природних 

ресурсів України, 2001.  256 с. 

2. Мороз О.І. Топографія : навчальний посібник / О. І. Мороз. Львів, 2016. 

220 с. 

3. Проектна графіка : Навчальний посібник / Т. М. Клименюк [та ін.].  

Львів : НУ. «Львівська політехніка», 2009. 220 с. 

4. Артамонов Б.Б. Топографія з основами картографії : навчальний 

посібник / Б.Б. Артамонов, В.П. Штангрет. Львів, 2006, 2008. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

Сидоренко В.К. Креслення : (профіл. рівень) : підруч. для 11 кл.   

URL: https://pidruchnyk.com.ua/473-kreslennya-sidorenko-11-klas.html 

 

https://pidruchnyk.com.ua/473-kreslennya-sidorenko-11-klas.html

