
 

 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Основи картографування 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Гуц Наталія Михайлівна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 7-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредити ЄКТС, 

150  годин, з яких 64 години становить контактна робота з 

викладачем (46 годин лекцій, 18 годин практичних занять), 

86 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», «Геодезія», 

«Землевпорядне проєктування», «Стандартизація та 

метрологія у землеустрої», «Фотограмметрія» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Землевпорядне 

проєктування», «Земельне право», «Земельний кадастр», 

«Геодезичні роботи при землеустрої» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення зі способами вивчення в деталях твердої 

поверхні Землі та можливостями її відображення на картах та топопланах, набуття 

навичок використання методів складання та використання різноманітної картографічної 

й топографічної продукції, засвоєнні математичної основи картографічних матеріалів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

ОСНОВИ КАРТОГРАФІЇ 

Тема 1. Математична основа карти 

Вступ. Елементи  математичної основи карти. Масштаб, проекція, картографічна сітка. 

Частковий масштаб, види проекцій. Проекція Гауса – Крюгера. Математична основа 



 

побудови карт. Сукупність математичних елементів, що визначають зв’язок між картою 

та поверхнею Землі. Математичні елементи карти. Координатна сітка. 

Тема 2. Картографічні знаки, способи їх зображення 

Елементи і основи конструювання картографічних знаків. Легенда карти. Картографічні 

шкали. Способи зображення. Аналітичні, синтетичні і комплексні карти. Види карт за 

ступенем об’єктивності, достовірності та практичної направленості. Характеристика і 

призначення карт і планів. Застосування крупномасштабних. середньомасштабних і 

дрібномасштабних карт. Призначення топографічних планів. Картографічні способи 

зображення. Умовні знаки топографічних карт. Способи картографічного зображення. 

Спосіб значків, локалізованих діаграм, ізоліній, якісного та кількісного фону, ареалів. 

Надписи на картах. Рамка карти та позарамкове оформлення. Побудова географічної 

системи координат. Побудова координатної сітки прямокутних координат. Позарамкове 

оформлення карти. 

Тема 3. Картографічна генералізація 

Фактори, види і прийоми генералізації. Геометрична генералізація, генералізація легенди. 

Змістовий модуль 2. 

СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ 

Тема 4. Картографічні джерела 

Види джерел: літературні, статистичні, планово-картографічні. Використання 

аерокосмічних знімків у сільськогосподарському картографуванні. Географічні атласи. 

Визначення та особливості географічних атласів. 

Тема 5. Технологія створення сільськогосподарських карт 

Загальні положення проектування, складання та редагування карт. Мета та задачі 

проектування карт, технічне завдання, науково-технічне проектування карт. 

Проектування сільськогосподарських карт. Камеральні і камерально-польові види 

технологій. Підготовка до видавництва і видавництво карт. Тематичне картографування. 

Складання та проектування тематичних карт. Види тематичних карт. 

Тема 6. Використання карт у землевпорядкуванні і земельному кадастрі 

Методи аналізу картографічної інформації. Завдання, які вирішуються за допомогою карт 

у землевпорядному кадастрі. Завдання, які вирішуються за допомогою карт в управлінні 

земельними ресурсами. 

Змістовий модуль 3. 

ПРИНЦИПИ ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФУВАННЯ 

Тема 7. Принципи класифікації і кодування картографічної інформації 

Характеристика єдиної системи кодування і класифікації картографічної інформації 

України. Принципи класифікації. 

Тема 8. Цифрове картографування 

Основні поняття цифрової картографії. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. 

Знати: основні визначення і терміни в картографії; види сільськогосподарських 

карт і карти, які використовуються в землевпорядкуванні; значення 

сільськогосподарських карт і атласів планування, оперативному керівництві 

сільським господарством, його оцінці і прогнозуванні; елементи математичної 

основи карти, основи теорії спотворень і картографічних проекцій; проекції, які 

використовуються для створення сільськогосподарських карт; основи 

конструювання картографічних знаків і засоби зображення тематичного змісту; 

фактори, види і прийоми картографічної генералізації; основні етапи створення 

карти, значення редакційної підготовки в проектуванні карти. 

РН 2. 
Знати: різні технології створення сільськогосподарських карт, технічні засоби, 

які використовуються при цьому; аналізувати роботи, які виконуються в 



 

процесі підготовки карт до виробництва, знати засоби малотиражного 

розмноження карт; методи аналізу картографічної інформації для пізнання 

відображених об'єктів і явищ; розрізняти перспективи розвитку 

сільськогосподарської картографії, використання найновіших досягнень науки 

і техніки в галузі картографічного виробництва. 

РН 3. 

Знати: методи складання картографічних зображень, методи проектування 

картографічних творів. Розрізняти типи і способи великомасштабного 

топографічного знімання. орієнтуватися в створенні тематичних і загально 

географічних карт. Аналізувати процеси створення карт за даними отриманими 

при польових дослідженнях, створення карт за статистичними даними, 

створення карт за даними наукових праць. Характеризувати основні етапи 

створення картографічного зображення. 

РН 4. 

Знати нормативно-правові засади відносин у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, державного земельного кадастру та землеустрою для 

забезпечення потреб держави і громадян результатами геодезичної, 

картографічної і землевпорядної діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

ПРН 8. 

Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо 

захисту життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього 

середовища, збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя, 

підтримувати та розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте 

життя в умовах впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

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 13. 

Використовувати основи геодезії для розв’язання спеціалізованих задач, 

обирати і застосовувати обладнання та інструменти для виконання топографо-

геодезичних робіт, демонструвати вміння виконувати різні види топографо-

геодезичних робіт з метою одержання планово-картографічного матеріалу, 

використовувати супутникові системи, автоматизовані способи зйомки. 

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. 

ОСНОВИ КАРТОГРАФІЇ 

Тема 1. Математична основа карти 

Л 1. Вступ. Елементи  математичної основи карти. 

Л 2. Масштаб, проекція, картографічна сітка. 



 

Л 3. 

Математична основа побудови карт. Сукупність математичних елементів, що 

визначають зв’язок між картою та поверхнею Землі. Математичні елементи карти. 

Координатна сітка. 

ПЗ 1. Здійснення бібліографічного опису топографічної карти. 

ПЗ 2. Підготовка математичної основи сільськогосподарської карти району робіт. 

ПЗ 3. 
Визначення основних показників рельєфу для цілей землеустрою. Виявлення на 

карті основних форм рельєфу. Визначення крутизни схилу. 

Тема 2. Основні положення планування і забудови сільських поселень 

Л 4. Елементи і основи конструювання картографічних знаків. 

Л 5. Легенда карти. Картографічні шкали. 

Л 6. 
Аналітичні, синтетичні і комплексні карти. Види карт за ступенем об’єктивності, 

достовірності та практичної направленості. 

Л 7. 

Характеристика і призначення карт і планів. Застосування крупномасштабних. 

середньомасштабних і дрібномасштабних карт. Призначення топографічних 

планів. 

Л 8. 

Картографічні способи зображення. Умовні знаки топографічних карт. Способи 

картографічного зображення. Спосіб значків, локалізованих діаграм, ізоліній, 

якісного та кількісного фону, ареалів. Надписи на картах. 

Л 9. 

Рамка карти та позарамкове оформлення. Побудова географічної системи 

координат. Побудова координатної сітки прямокутних координат. Позарамкове 

оформлення карти. 

ПЗ 4. Складання каталогу координат. 

ПЗ 5. Аналіз та оцінка топографічних карт. 

Тема 3. Картографічна генералізація 

Л 10. Фактори, види і прийоми генералізації. 

Л 11. Геометрична генералізація, генералізація легенди. 

ПЗ 6. Підбір номенклатури топокарт різних масштабів. 

Змістовий модуль 2. 

СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ 

Тема 4. Картографічні джерела 

Л 12. Види джерел: літературні, статистичні, планово-картографічні. 

Л 13. Використання аерокосмічних знімків у сільськосподарському картографуванні. 

Л 14. Географічні атласи. Визначення та особливості географічних атласів. 

Тема 5. Технологія створення сільськогосподарських карт 

Л  15. 
Загальні положення проектування, складання та редагування карт. Мета та задачі 

проектування карт, технічне завдання, науково-технічне проектування карт. 

Л 16. Проектування сільськогосподарських карт. 



 

Л 17. Камеральні і камерально-польові види технологій. 

Л 18. 
Тематичне картографування. Складання та проектування тематичних карт. Види 

тематичних карт. 

ПЗ 7. Складання карти-схеми забезпеченості району картографічними матеріалами 

Тема 6. Використання карт у землевпорядкуванні і земельному кадастрі 

Л 19. Методи аналізу картографічної інформації. 

Л 20. Завдання, які вирішуються за допомогою карт у землевпорядному кадастрі. 

Л 21. 
Завдання, які вирішуються за допомогою карт в управлінні земельними 

ресурсами. 

Змістовий модуль 3. 

ПРИНЦИПИ ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФУВАННЯ 

Тема 7. Принципи класифікації і кодування картографічної інформації 

Л 22. 
Характеристика єдиної системи кодування і класифікації картографічної 

інформації України. Принципи класифікації. 

ПЗ 8. Складання зразка типової географічної основи. 

Тема 8. Цифрове картографування 

Л 23. Основні поняття цифрової картографії. 

ПЗ 9. Складання таблиці спеціальних умовних знаків. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування та/або обговорення. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Підготовка до тестування. 

НД 5. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота 

з електронним навчальним контентом. 

МН 2. Евристичні (запитальні) словесні методи: бесіда. 

МН 3. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

МН 4. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 5. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 6. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 



 

МН 7. 
Пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод 

учіння. 

МН 8. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 9. Змішане навчання (blended-learning). 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з теорії управління, що є основою для самостійного навчання), робота 

з електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти 

тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити 

самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі 

вказівки/рекомендації щодо виконання практичних завдань). Лекції доповнюються 

практичними заняттями, які надають студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на практичних прикладах, у т.ч. з використанням евристичних (запитальних) 

словесних методів (діалогічний метод навчання, за якого викладач із допомогою 

поставлених питань спонукає здобувачів освіти відтворювати раніше набуті знання, 

робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу). 

При подачі матеріалу також  використовуються наочні методи навчання: ілюстрування 

(оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, схем), 

самостійне спостереження (через безпосереднє споглядання та сприймання явищ 

дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). Практичні заняття 

доповнюються практичними методами навчання: вправами, які передбачають  

цілеспрямоване, багаторазове повторення здобувачами освіти певних дій та операцій 

(розумових, практичних), а також практичними роботами, що передбачають застосування 

знань здобувачами освіти  у ситуаціях, наближених до життєвих. Опанування навчальної 

дисципліни також передбачає використання пояснювального методу викладання і 

репродуктивного методу учіння, коли викладач не тільки повідомляє певні факти, але й 

пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти 

засвоюють матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування); інструктивно-практичного 

методу викладання і продуктивно-практичного методу учіння, коли викладач інструктує 

здобувачів освіти словесними, наочними або практичними способами, як виконувати 

певні практичні дії, а здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і 

навички; пояснювально-спонукального методу викладання і частково-пошукового методу 

учіння, коли викладач частину навчального матеріалу подає в готовому вигляді, іншу 

частину – через проблемні завдання, а здобувачі освіти засвоюють навчальний матеріал 

як за допомогою репродуктивного, так і творчого, дослідницького методу. Гнучкість, 

доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням 

мобільних пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

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

самостійно онлайн.  

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 

вільно володіє навчальним матеріалом, дає абсолютно 

правильні відповіді на теоретичні питання з 

викладенням оригінальних висновків, отриманих на 



 

основі програмного, додаткового матеріалу та 

нормативних документів; при виконанні практичного 

завдання студент застосовує системні знання 

навчального матеріалу, передбачені навчальною 

програмою. 

4 (добре) достатній 

повністю володіє теоретичними питаннями на основі 

програмного та додаткового матеріалу; при виконанні 

практичних завдань студент застосовує узагальнені 

знання навчального матеріалу, передбачені навчальною 

програмою. 

3 (задовільно) середній 

розкрив теоретичні питання, проте при викладенні 

програмного матеріалу допущені окремі помилки; при 

виконанні практичних завдань студент припускається 

помилок, за рахунок недостатнього розуміння 

програмного матеріалу. 

2 (незадовільно) початковий 

неповністю розкрив теоретичні питання, відповідь 

містить суттєві помилки; при виконанні практичних 

завдань студент припускається значних помилок, а 

виконання завдань викликає значні труднощі у студента, 

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 і тестових завдань, оцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних аналізів 

та порівнянь. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Графічна перевірка. 

М 4. Перевірка виконання завдань на практичному занятті.  

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). 

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


 

ЗН 3. Графічні засоби: схеми, малюнки, топографічні карти. 

ЗН 4. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google 

Meet. 

ЗН 5. Застосунки: «Mgrs & Utm Map», «Довідник картографії – Картографія». 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Панас Р.М. Картування ґрунтів: Польовий практикум. Львів: «Новий 

Світ-2000», 2011. 212 с. 

2. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: 

Навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000, 2008. 248 с. 

Допоміжна 

література 

Польчина С.М. Польові дослідження та картування ґрунтів. Навчальний 

посібник. К.: Кондор, 2009. 224 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Шевченко Р. Ю. Картографія: Електронний підручник / Шевченко 

Роман Юрійович. К.: ЦНМВ «Кий», 2015. 230с. URL: 

http://library.knuba.edu.ua/books/site/ebook/darunki/Shevchenko_Kartograp

hiy.pdf .  

2. Гуц Н.М. Основи картографії: дистанційний курс для здобувачів 

освіти зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. URL: 

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

3. Картографічний сервіс GISFile. URL: http://gisfile.com/mapping.UA 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu/
http://gisfile.com/mapping.htm?sl=UA

