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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчальної дисципліни  ”Картографія”   

1.1. Мета викладання дисципліни 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів систематизованих картографічних 

знань і вмінь роботи з картографічними творами. Дисципліна знайомить студентів із історичним 

та сучасним станом і тенденціями розвитку картографії, як науки, галузі і виробництва, у світлі 

існуючих теоретико-методологічних концепцій, розкриває перспективи картографічного моделю-

вання та вказує на прикладні сторони застосування отриманих результатів шляхом формування у 

студентів картографічних вмінь і навичок. Викладання картографії слідує із уяви про неї, як про 

пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх 

розміщення, властивостей, взаємозв‟язків, властивостей і змін у часі шляхом використання карто-

графічних творів. При викладанні дисципліни враховується специфіка фаху майбутніх спеціалістів 

у галузі землеустрою. 

1.2. Завдання вивчення дисципліни 

 розкрити студентам зміст курсу «Картографія» як наукової дисципліни; 

 ознайомити студентів із картознавством й загальною теорією картографії, математичною 

картографією й основами складання карт, методикою картографічного моделювання;  

 навчити студентів розуміти географічні карти і користуватися ними в наукових досліджен-

нях та практичній діяльності фахівця у галузі землевпорядкування і кадастру;  

 охарактеризувати студентам значення картографії у сучасному світі;  

 розвинути у студентів уміння складати, аналізувати і використовувати географічні карти рі-

зноманітного тематичного змісту, масштабу і призначення. 

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни “Картографія”  студент повинен: знати: 

 структуру картографії, відмінні риси науки від інших галузей знань та місце її серед них; 

 історичні процеси формування картографічних знань та теоретичні концепції розвитку кар-

тографії; 

 актуальні і перспективні шляхи розвитку світової і вітчизняної картографічної науки; 

 сутнісні риси різноманітних картографічних творів, принципи і підходи їх класифікації, 

класифікацію карт, їх структуру і властивості; 

 математичну основу карт: масштаби, картографічні проекції та принципи їх побудови і ви-

користання, координатні сітки, компонування; 

 картографічні способи і засоби відображення явищ і об‟єктів на картах; 

 зміст, фактори,  види і принципи генералізації; 

 джерела інформації для складання картографічних творів туристсько-рекреаційного змісту; 

 основи проектування і складання карт, в т. ч. землевпорядного змісту; 

 сутнісні риси картографічного моделювання та методи використання карт; 

 зміст і принципи ГІС-картографування та методи використання ГІС у картографії; 

 сутнісні аспекти геоіконіки та принципи класифікації геозображень. 

вміти: 

 використовувати різноманітні картографічні твори у наукових дослідженнях; 

 застосовувати різноманітні способи і засоби створення картографічного зображення; 

 аналізувати джерела інформації в контексті можливостей їхнього використання для ство-

рення землевпорядних картографічних творів; 

 проектувати і складати тематичні карти; 

 застосовувати різноманітні методи і способи аналізу інформації за картами; 

 застосовувати картографічні твори у фаховій діяльності землевпорядника; 

 порівнювати й аналізувати зміст різноманітних картографічних творів.  

 

 



2. СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ  

„КАРТОГРАФІЯ” ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.  КАРТОГРАФІЯ, КАРТОГРАФІЧНІ ТВОРИ ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА 
Знати і розуміти: 

суть та визначення, 

предмет, структуру 

і функції картогра-

фії, теоретичні 

концепції її станов-

лення і розвитку. 

 

НЕ 1.1.  
(Лекція)  

Вступ   

до курсу 

[1-9, 10] 

Мета, структура і предмет курсу. Значення курсу для фахі-

вців у галузі землеустрою. Визначення картографії. Струк-

тура і особливості картографії як навчальної дисципліни. 

Наукові і практичні завдання картографії. Картографія в 

системі наук та її роль. Взаємозв‟язки картографії, геоін-

форматики і ДЗЗ. Зв‟язки картографії і мистецтва. Картог-

рафія і землевпорядне креслення. Теоретичні концепції ка-

ртографії: комунікативна, модельно-пізнавальна, мовна,  

метакартографії, геоінформаційна, геоіконічна  

4 0 0 0 0 - конспекту-

вання лекцій 

- електронне 

тестування 

4 Рефера-

ти на  

індиві-

дуальну  

тему  

за вибо-

ром 

10 8 

Розуміти і знати: 

сутнісні риси, шля-

хи становлення і 

перспективи розви-

тку картографії. 

Вміти: аналізувати 

текстову інформа-

цію  

(Самостійна 

робота №1)  

Історія  

картографії 

та її сучас-

ний стан  

[1-9, 21, 27, 

36, 53] 

З історії світової картографії: історичні віхи розвитку; кар-

тографія античного часу; середніх віків; нового часу. 

Історія розвитку картографії в Україні: віхи і особливості.  

Історичні аспекти розвитку землевпорядної картографії. 

Організація, сучасний стан і перспективи розвитку вітчиз-

няної картографічної науки, технології і виробництва 

0 0 8 0 0 - конспекту-

вання; 

- електронне 

тестування; 

- створення 

структурно-

графічних 

моделей. 

2 

Розуміти і знати: 

загальні риси зміс-

ту і оформлення 

старовинних карто-

графічних творів. 

Вміти: описувати 

зміст і оформлення 

старовинних карто-

графічних творів 

Лабораторна 

робота  №1 

Ознайом-

лення із ста-

ровинними 

картографі-

чними тво-

рами [1-10] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції:  

- ознайомлення із різноманітними видами старовинних ка-

ртографічних творів (картами, схемами, анагліфами, атла-

сами, транспарантами тощо); 

- складання характеристики особливостей оформлення і 

змісту старовинних картографічних творів. 

 

0 0 0 0 2 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

2 

Знати і розуміти: 

принципи дифере-

нціації картографі-

чних творів; особ-

НЕ 1.2.  

(Лекція)  

Картографі-

Карта – особлива форма представлення знань про реальний 

світ і просторова модель дійсності. Географічні карти: ви-

значення, структурні елементи, властивості, принципи кла-

4 

 

 

 

0 0 0 0 – конспекту-

вання лекцій 

- електронне 

тестування 

4 8 
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Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

ливості картогра-

фічних творів 
чні твори:  

системати-

зація і особ-

ливості зміс-

ту [1-9] 

сифікації. Класифікація карт за масштабом, просторовим 

охопленням та змістом. Типи географічних карт. Аналітич-

ні, комплексні і синтетичні карти. Карти динаміки і взає-

мозв‟язків. Функціональні типи карт. Карти землевпоряд-

ного змісту. Види і характерні риси картографічних творів. 

Системи карт. Серії карт, їх види, особливості призначен-

ня. Географічні атласи, їх призначення, структура і класи-

фікація. Поняття про картоїди і анаморфози. 

 

Розуміти і знати: 

види картографіч-

них творів.  

Вміти:  

здійснювати аналіз 

текстової інформа-

ції та будувати сру-

ктурно-графічні 

моделі 

(Самостійна 

робота №2)  

Види  

картографі-

чних творів 

[1-9,16,33,36, 

38,53-55,58, 

69, 72,73] 

Глобуси: призначення, особливості як моделі Землі, класи-

фікація.  

Віртуальні карти. 

Карти й атласи України та її регіонів.  

Електронні землевпорядні картографічні твори. 

 

 

0 0 6 0 0 - конспекту-

вання; 

- електронне 

тестування; 

- створення 

структурно-

графічних 

моделей. 

2 

Розуміти і знати: 

сутнісні риси різ-

них видів картог-

рафічних творів. 

Вміти: будувати 

таблицю властиво-

стей картографіч-

них творів 

Лабораторна 

робота  №2 

Класифіка-

ція картог-

рафічних 

творів [1-9, 

16,33,36,38,53

-55,58,69] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції:  

- ознайомлення із різноманітними видами картографічних 

творів та їх аналіз; 

- ознайомлення із землевпорядними картографічними тво-

рами; 

- складання класифікаційної таблиці картографічних тво-

рів.  

0 0 0 0 2 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

2 

Знати і розуміти: 

суть, призначення і 

структурні елемен-

ти математичної 

основи; види і осо-

бливості спотво-

НЕ 1.3  
(Лекція)  

Математич-

на основа 

картографі-

Математична основа карт, її призначення, елементи. Зем-

ний еліпсоїд. Поняття про картографічні проекції. Поняття 

про спотворення картографічного зображення. Еліпс спо-

творень. Головний і часткові масштаби карти. Спотворення 

довжин, кутів, форм, площ на картах. Розподіл і величини 

4 0 0 0 0 – конспекту-

вання лекцій 

- електронне 

тестування 

4 12 
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Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

рень; основні прое-

кції, їх властивості 

і принципи викори-

стання 

чних творів 

[1-9, 22] 

спотворень у різних проекціях. Ізоколи. Принципи класи-

фікації проекцій. Проекції карт світу, півкуль, материків і 

частин світу, океанів, окремих держав, України. Проекції 

топографічних карт. Вибір картографічних проекцій. Чин-

ники що впливають на вибір проекцій. 
Розуміти і знати: 

зміст елементів 

математичної осно-

ви 

Вміти: обирати 

оптимальну  

математичну  

основу 

(Самостійна 

робота №3)  

Геодезична 

основа, ком-

понування і  

масштаби 

карт  

[1-9,22,41,49] 

Геодезична основа і масштаби – як елементи математичної 

основи карт. Координатні сітки географічних карт, їх види, 

призначення. Компонування. Рамки карт. Розграфлення і 

номенклатура багатоаркушевих карт. Розв‟язування карто-

графічних задач.  

Підготовка до електронного тестування. Тестові 

комп‟ютерні програми. Принципи побудови тестових за-

вдань 

0 0 8 0 0 - конспекту-

вання; 

- електронне 

тестування; 

- створення 

структурно-

графічних 

моделей. 

3 

Розуміти і знати: 

зміст і види спо-

творень  

Вміти:  
визначати   

величину  

і характер  

спотворень 

Лабораторна 

робота №3 

Розрахунок 

розмірів  

спотворень у 

картографі-

чних проек-

ціях 

[1-9,22,41,49] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції:  

- визначення величини спотворень у картографічних прое-

кціях аналітичним способом, за допомогою таблиць та карт 

з ізоколами.  

 

 

0 0 0 0 2 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

3 

Розуміти і знати:  
види картографіч-

них проекцій  

Вміти:  
визначати   

вид поекції 

Лабораторна 

робота №4 

Визначення 

картографі-

чних проек-

цій  

[1-9,22,41,49] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції: 

- визначення картографічних проекцій за допомогою 

таблиць-визначників; 

- з‟ясування можливостей застосування вказаної карто-

графічної проекції. 

 

0 0 0 0 4 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

- модульне 

2 



 

7 

 

Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

Електронне модульне тестування тестування 

ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

 

12 0 22 0 10  28  10 28 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.  СТРУКТУРА КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ  

ТА НАПРЯМИ Й ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ, СКЛАДАННЯ І МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ  
Знати і розуміти: 

зміст і характерні 

риси  

картографічного 

зображення;  

особливості  

застосування  

картографічних 

способів  

і засобів  

зображення 

НЕ 2.1  
(Лекція)  

Картографі-

чне зобра-

ження карт  

[1-9,28-31] 

Картографічне зображення і його елементи. Картографічна 

семіотика. Умовні позначення: функції, класифікація і за-

стосування. Графічні засоби зображення об‟єктів і явищ на 

картах. Картографічні способи зображення тематичних 

явищ на картах: значків, лінійних знаків, ізоліній, якісного 

фону, кількісного фону, локалізованих діаграм, картодіаг-

рам, картограм, ареалів, знаків руху, крапковий. Шкали. 

Способи зображення рельєфу: перспективний, за видом 

допоміжного освітлення, штриховий, гіпсометричний, ізо-

ліній ний тощо. Блок діаграми і цифрові моделі рельєфу.  

Сумісне застосування різних способів зображення. Розробка 

шкал. Допоміжне оснащення і додаткові дані на картах. 

Картографічна генералізація: суть, чинники, види. 

6 0 0 0 0 – конспекту-

вання лекцій 

- електронне 

тестування 

4 Розробка 

проекту 

темати-

чної ка-

рти та 

викрес-

лювання 

згідно 

нього 

авторсь-

кого 

оригіна-

лу карти 

20 10 

Розуміти і знати: 

зміст і характерні 

риси елементів ка-

рти; особливості 

сумісного застосу-

вання способів зо-

браження; 

зміст, види, прин-

ципи картографіч-

ної генералізації. 

Вміти: обирати 

доцільні засоби і 

(Самостійна 

робота №4) 

Додаткові  

дані і допо-

міжне осна-

щення, як 

елементи 

карти та ка-

ртографічна 

генераліза-

Картографічні написи і підписи. Форми передання іншомо-

вних назв. Картографічна топоніміка.  

Допоміжне оснащення карти, його суть і призначення. Ви-

ди і зміст допоміжних елементів. Легенди тематичних карт, 

їх види. Додаткові дані карти, їх зміст і призначення.  

Особливості картографічної генералізації залежно від спо-

собів зображення тематичних явищ і характеру їх розмі-

щення.  

Географічні принципи генералізації. 

Генералізація в електронних картах. 

0 0 4 0 0 - конспекту-

вання; 

- електронне 

тестування; 

- створення 

структурно-

графічних 

моделей. 

2 



 

8 

 

Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

способи зображен-

ня 
ція [1-9,14,24, 

28-31,37] 

Генералізація у землевпорядних картах. 

Розуміти  

і знати: зміст і  

способи  

картографічного 

зображення  

Вміти: аналізувати 

карти та застосову-

вати засоби і спо-

соби зображення 

Лабораторна 

робота №5 

Визначення 

способів і за-

собів карто-

графічного  

зображення  

[1-9,14,24,  

28-31,37] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції:  

- аналіз локалізації об‟єктів на карті та їх графічного відо-

браження; 

-  визначення способів картографічного зображення 

об‟єктів і явищ на географічних картах;  

 - побудова порівняльної таблиці. 

 

0 0 0 0 2 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

2 

Розуміти  

і знати: зміст, за-

соби  і способи  

картографічного 

зображення  

Вміти: аналізувати 

зміст і оформлення 

карт землеустрою  

Лабораторна 

робота №6 

Аналіз зміс-

ту і оформ-

лення карт 

землеустрою  

[1-9,14,24,  

28-31,37] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції:  

- аналіз локалізації об‟єктів на карті та їх графічного відо-

браження; 

-  визначення способів картографічного зображення 

об‟єктів і явищ на картах землеустрою;  

 - побудова порівняльної таблиці. 

0 0 0 0 2 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

2 

Знати і розуміти: 

види і зміст джерел  

картографічної  

інформації 

НЕ 2.2.  
(Лекція) 

Картографі-

чне джерело-

знавство  

[1-9] 

Джерела для створення карт і атласів загально-

географічного та туристично-рекреаційного змісту. Види 

джерел. Астрономо-геодезичні дані. Картографічні джере-

ла. Дані дистанційного зондування. Натурні виміри і спо-

стереження. Гідрометеорологічні спостереження. Економі-

ко-статистичні дані. Текстові джерела.  

2 0 0 0 0 – конспекту-

вання лекцій 

- електронне 

тестування 

2 6 

Розуміти і знати: 

види, зміст і спе-

цифіку викорис-

тання джерел кар-

тографічної інфор-

(Самостійна 

робота №5)  

Оцінка по-

тенційних 

Аналіз і оцінка карт як джерел інформації.  

Оцінка математичної основи. Оцінка наукової достовірнос-

ті карт  

Оцінка повноти і актуальності карти.  

0 0 4 0 0 - конспекту-

вання; 

- електронне 

тестування; 

- створення 

2 



 

9 

 

Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

мації;  

методи оцінки  

карт  

Вміти: аналізувати 

джерела інформації 

та оцінювати карти 

джерел кар-

тографічної 

інформації 

та оцінка 

картографі-

чних творів 

 [1-9,11-17,24, 

28-30,47,55] 

Оцінка геометричної точності карти. Оцінка якості оформ-

лення карти.  

Оцінка наочності і читабельності карти. 

Оцінка атласів та електронних картографічних творів. 

 

структурно-

графічних 

моделей. 

Розуміти  

і знати: зміст, за-

соби  і способи  

картографічного 

зображення  

Вміти: аналізувати 

зміст і оформлення 

географічних атла-

сів 

Лабораторна 

робота №7 

Вивчення і 

аналіз  

географіч-

них атласів  

[1-9,14,24,  

28-31,37] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції:  

- аналіз структури і зовнішнього оформлення атласів; 

-  класифікація атласів. 

0 0 0 0 2 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

2 

Знати і розуміти: 

методи й етапи  

створення  

географічних карт 

 

НЕ 2.3.  
(Лекція) 

Проектуван-

ня та скла-

дання карто-

графічних 

творів 

 [1-9,55] 

Методи створення географічних карт. Програма і науково-

технічний проект карти. Етапи проектування карт. Проек-

тування, складання та редагування загальногеографічних і 

тематичних карт. Проектування систем картографічних 

знаків і загального художнього оформлення карт.  

Створення рукописних тематичних карт на типових та ори-

гінальних географічних основах традиційним методом і на 

основі комп‟ютерних технологій 

2 0 0 0 0 – конспекту-

вання лекцій 

- електронне 

тестування 

2 8 

Розуміти і знати: 
методи проекту-

вання і складання 

карт та атласів; 

поняття про видан-

ня карт  

(Самостійна 

робота №6) 

Проектуван-

ня і скла-

дання тема-

Оформлення програми тематичної карти. 

Викреслювання тематичної карти на рівні авторського ес-

кізу. 

 Особливості складання серій карт і географічних атласів.  

Автоматизація картоскладальних робіт.  

0 0 4 0 0 - конспекту-

вання; 

- електронне 

тестування; 

- створення 

структурно-

2 



 

10 

 

Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

Вміти: проектува-

ти та складати те-

матичну карту на 

рівні авторського 

ескізу; виконувати 

картографічне офо-

рмлення НДР 

тичної карт. 

Видання 

карт і атла-

сів. [1-9,27-

29,33,39,45, 

47,49,55,68, 

69,73] 

Підготовка карт до видання. Друкування карт. Способи ма-

лотиражного розмноження карт.  

Авторство у картографії. 

Картографічне оформлення науково-дослідних робіт сту-

дентів в галузі землеустрою. 

 

графічних 

моделей. 

Розуміти і знати: 

методи проекту-

вання карт  

Вміти: проектува-

ти тематичну карту 

на рівні авторсько-

го ескізу 

Лабораторна 

робота №8 

Розробка  

програми  

тематичної 

карти земле-

устрою та 

викреслю-

вання автор-

ського ори-

гіналу [1-9, 

27-29, 33,39, 

45,47,49,55] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції:  

- відбір, опрацювання і аналіз джерел інформації; 

- проектування змісту і легенди карти, вибір графічних 

способів і засобів картографічного зображення; -  

- компонування і розробка макету карти; 

- оформлення легенди карти; 

- побудова географічної основи карти; 

- викреслювання карти землевпорядного змісту. 

0 0 0 0 4 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

4 

Знати і розуміти: 

зміст картографіч-

ного моделювання, 

методи викорис-

тання карт, способи 

і прийоми аналізу 

явищ 

НЕ 2.4.  
(Лекція) 

Методи 

використан-

ня карт 

[1-9,12-17,26] 

Поняття про використання картографічних творів. Рівні-

етапи дослідницького процесу при картмоделюванні. Кар-

тографічний метод дослідження. Поняття про основи кар-

тографічного моделювання: картографічні моделі і їх кла-

сифікація, принципи і види моделювання. Способи і при-

йоми аналізу явищ за картами. Зміст математико-

картографічне моделювання. Способи роботи з картою.  

4 0 0 0 0 – конспекту-

вання лекцій 

- електронне 

тестування 

4 12 

Розуміти і знати: 

зміст картографіч-

ного моделювання, 

(Самостійна 

робота №7)  

Способи і прийоми аналізу явищ за картами. Візуальний 

аналіз і опис за картами. Графічні і графоаналітичні спосо-

0 0 6 0 0 - конспекту-

вання; 

- електронне 

2 
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Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

методи викорис-

тання карт, способи 

і прийоми аналізу 

явищ 

Вміти: застосову-

вати різноманітні 

способи аналізу 

явищ за картами 

Способи і 

прийоми 

аналізу явищ 

за картами 

[1-9,12-

17,26,28-33] 

би аналізу явищ і процесів за картами. Математико-карто-

графічне моделювання: прийоми математичного аналізу і 

математичної статистики. Вивчення за картами закономір-

ностей розміщення, структури, взаємозв‟язків, залежностей 

і динаміки явищ. Способи і прийоми досліджень з теорії 

інформації. Способи роботи з картою: вивчення карти без 

перетворення і з перетворенням картографічного зобра-

ження; спільне використання різних карт тощо. Методи 

аналізу серій карт і атласів. Точність і достовірність кількі-

сних визначень за картами. 

тестування; 

- створення 

структурно-

графічних 

моделей. 

Розуміти і знати: 

зміст графо-

аналітичних спосо-

бів аналізу явищ 

Вміти: розрахову-

вати об‟єм явища 

Лабораторна 

робота №9. 

Визначення 

об’єму яви-

ща за тема-

тичними ка-

ртами [1-9, 

12-17,26, 28-

33] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції: 

- побудова палеток і допоміжних картосхем для визначення 

об‟єму явища; 

 - розрахунок об‟єму явища; 

- графічне оформлення роботи. 

 

0 0 0 0 2 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

2 

Розуміти і знати: 

зміст математико-

статистичних спо-

собів аналізу явищ 

Вміти: визначати 

показники взає-

мозв‟язків 

Лабораторна 

робота №10. 

Визначення 

за картами 

взає-

мозв’язків 

між явища-

ми  [1-9,12-

17,26,28-33] 

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру-

кції: 

- побудова картосхем для визначення взаємозв‟язків між 

явищами і процесами суцільного поширення; 

 - розрахунок за отриманими з карт даними коефіцієнту па-

рної кореляції; 

- графічне оформлення роботи. 

 

0 0 0 0 2 - виконання 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

2 

Розуміти і знати: Лабораторна Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру- 0 0 0 0 2 - виконання 2 
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Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

зміст графічних 

способів аналізу 

явищ 

Вміти: визначати 

показники взає-

мозв‟язків 

робота № 11. 

Побудова 

комплексно-

го профілю 

за серією те-

матичних 

карт; [1-9,12-

17,26,28-33] 

кції: 

-  підготовка карт і матеріалів для побудови профілю; 

- графічна побудова профілю; 

- оформлення комплексного профілю; 

- аналіз побудованого профілю. 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

 

Знати і розуміти: 

сутнісні риси ГІС і 

геоінформаційного 

картографування; 

зміст геоіконіки; 

види і класифіка-

цію геозображень. 

НЕ 2.5.  
(Лекція) 

Картографія,  

геоінформа-

тика і геоі-

коніка 

[1-9,12,16] 

Географічні інформаційні системи. Геоінформатика – нау-

ка, технологія, виробництво. Геоінформаційне картографу-

вання: сутність, основні поняття, види геоінформації. Бан-

ки картографічних даних. Інтернет-картографування та ка-

ртографічне моделювання в інтерактивному режимі. Кар-

тографія і телекомунікація. Геозображення. Види і класи-

фікація геозображень.  

Геоіконіка.  

4 0 0 0 0 – конспекту-

вання лекцій 

- електронне 

тестування 

3 6 

Розуміти і знати: 

принципи інтернет- 

картографування; 

зміст геоіконіки і 

геоіконометрії;  

актуальні напрями 

прикладного  

картографування 

Вміти: використо-

вувати електронні 

атласи 

(Самостійна 

робота №8) 

Інтернет кар-

тографуван-

ня. Геоіконіка 

і геоекономе-

трія. Пробле-

мне картог-

рафування [1-

9, 12,16,19,20, 

23,26,38,44, 

46,56,58,59,71] 

Картографування в Інтернеті. Електронні атласи.  

Геоіконіка і єдина теорія геозображень. Масштаби просто-

ру. Часові діапазони геозображень. Геоіконометрія.  

Напрями проблемного картографування: картмоделювання 

систем природокористування, еколого-географічних про-

блем, медико-екологічне  і природоохоронне картографу-

вання тощо.  

Дослідження за картами структури, взаємозв‟язків, динамі-

ки явищ і об‟єктів, картографічне прогнозування. 

 

Підготовка до модульного електронного тестування. 

0 0 4 0 0 - конспекту-

вання; 

- електронне 

тестування; 

- створення 

структурно-

графічних 

моделей. 

2 

 Лабораторна Виконання лабораторної роботи згідно методичної інстру- 0 0 0 0 4 - виконання 1 
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Компетенції (про-

гнозовані резуль-

тати  

навчання) 

Тема 

 змістового мо-

дуля (ЗМ), на-

вчального еле-

менту (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

  Л    С   Ср   Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та поточно-

го контролю 

на занятті К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 

ІНДЗ 

(за ви-

бором) 

К
-с

т
ь

 б
а

л
ів

 з
а

 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види на-

вч. за-

нять НЕ 

робота № 11. 

Ознайомлен- 

ня з метода-

ми застосу-

вання ГІС у 

картографії 

[1-9,12-

17,26,28-33] 

кції: 

- ознайомлення із різноманітними електронними картогра-

фічними творами і ГІС; 

- опис функцій і можливостей новітніх картографічних 

творів. 

 

 

Електронне модульне тестування 

завдань  

згідно  

методичних 

вказівок; 

- оцінювання 

виконання 

роботи. 

- модульне 

тестування 

  ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 18 0 22 0 20  42  20 42 
  ВСЬОГО ЗА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ       70   70 

ЗА МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ (ІСПИТ, ЗАЛІК)       30   30 

ВСЬОГО ЗА ІНДЗ         30  

ВСЬОГО 30 0 44 0 30  100  30 130 



3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ 
№ ЗМ НЕ 

в яких 

передбачено 

СР 

Тема, завдання самостійної 

роботи 

Види діяльності та 

форми перевірки  й 

оцінювання СР 

Список рекомендованої 

літератури до теми 

НЕ 1.1. Самостійна робота №1. 

Історія картографії та її сучасний стан. 

З історії світової картографії: історичні віхи 

розвитку; картографія античного часу; середніх віків; 

нового часу. 

Історія розвитку картографії в Україні: віхи й 

особливості.  

Історичні аспекти розвитку землевпорядної 

картографії. 

Організація, сучасний стан і перспективи розвитку 

вітчизняної картографічної науки, технології і 

виробництва 

Конспект теми, 

побудова 

графічних 

моделей за текстом. 

Перевірка 

конспектів, 

електронне 

тестування 

 

 

 

 

 

[1-9, 21, 27, 36, 53] 

НЕ 1.2. Самостійна робота №2. 

Види картографічних творів. 

Глобуси: призначення, особливості як моделі Землі, 

класифікація.  

Віртуальні карти. 

Карти й атласи України та її регіонів.  

Електронні землевпорядні картографічні твори. 

Конспект теми, 

побудова 

графічних 

моделей за текстом. 

Перевірка 

конспектів, 

електронне 

тестування 

 

 

[1-9, 16, 33, 36, 38, 53-55, 

58,  69, 72, 73] 

НЕ 1.3. Самостійна робота №3. 

Геодезична основа, компонування і масштаби карт. 

Геодезична основа і масштаби – як елементи 

математичної основи карт.  

Координатні сітки географічних карт, їх види, 

призначення.  

Компонування. Рамки карт.  

Розграфлення і номенклатура багатоаркушевих карт.  

Розв‟язування картографічних задач.  

Підготовка до електронного тестування.  
Тестові комп‟ютерні програми.  

Принципи побудови тестових завдань 

Конспект теми, 

побудова 

графічних 

моделей за текстом. 

Перевірка 

конспектів, 

електронне 

тестування 

 

 

 

 

[1-9,22,41,49] 

НЕ 2.1. Самостійна робота №4. 

Додаткові дані і допоміжне оснащення, як елементи 

карти та картографічна генералізація. 

Картографічні написи і підписи.  

Картографічна топоніміка. 

Форми передання іншомовних назв.  

Допоміжне оснащення карти, його суть і 

призначення. Види і зміст допоміжних елементів.  

Легенди тематичних карт, їх види.  

Додаткові дані карти, їх зміст і призначення.  

Особливості картографічної генералізації залежно 

від способів зображення тематичних явищ і характеру 

їх розміщення.  

Географічні принципи генералізації. 

Генералізація в електронних картах. 

Генералізація у землевпорядних картах. 

Конспект теми, 

побудова 

графічних 

моделей за текстом. 

Перевірка 

конспектів, 

електронне 

тестування 

 

 
 

 

 

 

[1-9,14,24, 28-31,37] 

НЕ 2.2. Самостійна робота №5. 

Оцінка потенційних джерел картографічної 

інформації та оцінка картографічних творів. 

Аналіз і оцінка карт як джерел інформації.  

Оцінка математичної основи.  

Оцінка наукової достовірності карт  

Оцінка повноти і актуальності карти.  

Оцінка геометричної точності карти.  

Оцінка якості оформлення карти.  

Оцінка наочності і читабельності карти. 

Оцінка атласів та електронних картографічних 

творів. 

Конспект теми, 

побудова 

графічних 

моделей за текстом. 

Перевірка 

конспектів, 

електронне 

тестування 

 

 

 

 

[1-9, 11-17, 24, 28-30, 47, 

55] 

НЕ 2.3. Самостійна робота №6. Конспект теми,  
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№ ЗМ НЕ 

в яких 

передбачено 

СР 

Тема, завдання самостійної 

роботи 

Види діяльності та 

форми перевірки  й 

оцінювання СР 

Список рекомендованої 

літератури до теми 

Проектування і складання тематичної карт. 

Видання карт і атласів. 

Оформлення програми тематичної карти. 

Викреслювання тематичної карти на рівні 

авторського ескізу. 

Особливості складання серій карт і географічних 

атласів.  

Автоматизація картоскладальних робіт.  

Підготовка карт до видання.  

Друкування карт.  

Способи малотиражного розмноження карт.  

Авторство у картографії. 

Картографічне оформлення науково-дослідних робіт 

студентів у галузі землеустрою. 

побудова 

графічних 

моделей за текстом. 

Перевірка 

конспектів, 

електронне 

тестування 

[1-9, 27-29, 33, 39, 45, 47, 

49, 55, 68, 69, 73] 

НЕ 2.4. Самостійна робота №7. 

Способи і прийоми аналізу явищ за картами. 

Способи і прийоми аналізу явищ за картами.  

Візуальний аналіз і опис за картами.  

Графічні і графоаналітичні способи аналізу явищ і 

процесів за картами.  

Математико-карто-графічне моделювання: прийоми 

математичного аналізу і математичної статистики.  

Вивчення за картами закономірностей розміщення, 

структури, взаємозв‟язків, залежностей і динаміки 

явищ.  

Способи і прийоми досліджень з теорії інформації.  

Способи роботи з картою: вивчення карти без 

перетворення і з перетворенням картографічного 

зображення; спільне використання різних карт тощо.  

Методи аналізу серій карт і атласів.  

Точність і достовірність кількісних визначень за 

картами. 

Конспект теми, 

побудова 

графічних 

моделей за текстом. 

Перевірка 

конспектів, 

електронне 

тестування 

 

 

 

[1-9, 12-17, 26, 28-33] 
 

 

НЕ 2.5. Самостійна робота №8. 

Інтернет картографування. Геоіконіка і 

геоеконометрія. Проблемне картографування. 

Картографування в Інтернеті.  

Електронні атласи.  

Геоіконіка і єдина теорія геозображень.  

Масштаби простору.  

Часові діапазони геозображень.  

Геоіконометрія.  

Напрями проблемного картографування: 

картмоделювання систем природокористування, 

еколого-географічних проблем, медико-екологічне  і 

природоохоронне картографування тощо.  

Дослідження за картами структури, взаємозв‟язків, 

динаміки явищ і об‟єктів, картографічне 

прогнозування. 

Конспект теми, 

побудова 

графічних 

моделей за текстом. 

Перевірка 

конспектів, 

електронне 

тестування 

 

 

 

[1-9, 12, 16, 19, 20, 23, 26, 

38, 44, 46, 56, 58, 59, 71] 

 

4. ТЕМАТИКА ІНДЗ 

№ Назва реферату чи дослідницької роботи ПІБ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 (ІНДЗ 1) реферати на індивідуальну тему за вибором 

1.  Багатовимірне картмоделювання у землеустрої  

2.  Вивчення взаємозв‟язків в управлінні територіями на основі картмоделювання  

3.  Віртуальне картографування і землеустрій  

4.  Вітчизняна картографія на службі земельного кадастру і землекористування  

5.  Властивості картографічних творів менеджменту муніципальних територій  

6.  Генералізація явищ і об‟єктів локалізованих в точках на картах землеустрою  
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№ Назва реферату чи дослідницької роботи ПІБ 

7.  Генералізація явищ і об‟єктів локалізованих на лініях в картах землеустрою  

8.  Генералізація явищ і об‟єктів локалізованих на площах в картах землеустрою  

9.  Генералізація явищ суцільного поширення на картах землеустрою  

10.  Географічні інформаційні системи, картографія і землеустрій  

11.  Географічні основи для карт менеджменту муніципальних територій  

12.  Геоінформаційне картографування у землеустрої  

13.  Графічні змінні і динамічні знаки в картах менеджменту землевпорядної діяльності  

14.  Джерела інформації для складання карт в галузі землеустрою  

15.  Динаміка розвитку явищ і процесів на землевпорядних картах   

16.  Еколого-географічне картографування  

17.  Електронні картографічні моделі в управлінні містом  

18.  Застосування комплексних картографічних творів у землеустрої  

19.  Земельний кадастр і картографування в Україні: взаємозв‟язки і результати  

20.  Картографічна мова землевпорядних картографічних творів  

21.  Картографічне забезпечення земельних інформаційних систем  

22.  Картографічні засоби в управлінні територіями  

23.  Картографічні знання у землеустрої  

24.  Картографічні способи зображення явищ на землевпороядних картах  

25.  Картографування надзвичайних ситуацій  

26.  Комунікація і картографія  

27.  Концепція метакартографії: зміст, проблеми  

28.  Масштаби картографічних творів  

29.  Математико-картографічне моделювання у землеустрої  

30.  Математична статистика у картографічних дослідженнях  

31.  Методи теорії інформації і картографія  

32.  Методичні основи побудови географічних профілів та їх використання у землеустрої  

33.  Модельно-пізнавальні картографічні засоби у землеустрої  

34.  Морфометричний аналіз території за картами землеустрою  

35.  Написи і підписи на картах землеустрою  

36.  Оперативне картографування в управлінні територіями  

37.  Основи теорії геозображень  

38.  Перспективи використання картографічних атласів у землеустрої   

39.  Принципи розпізнання і аналізу картографічних проекцій  

40.  Природоохоронне картографування  

41.  Проекції для карт управління територіями  

42.  Роль картографії у землевпорядній діяльності  

43.  Синтетичні карти землеустрою  

44.  Способи відображення взаємозв‟язків на картах землеустрою  

45.  Способи і методи роботи з картами в галузі управління територіями  

46.  Структурно-графічні моделі у картографуванні землеустрою  

47.  Сучасні види картографічних творів у галузі землеустрою  

48.  Функціональні типи землевпорядних карт: зміст, систематизація, використання  

49.  Чинники вибору проекцій при створенні землевпорядних карт   

50.  Шкали, умовні знаки і легенди карт менеджменту муніципальних територій  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ  2 (ІНДЗ 2) Розробка проекту тематичної карти та викреслювання 

згідно нього авторського оригіналу карти 

1.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «... 

адміністративний район. Земельні ресурси.». 

 

2.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні ресурси.». 

 

3.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні ресурси.». 
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№ Назва реферату чи дослідницької роботи ПІБ 

4.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні ресурси.». 

 

5.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні ресурси.». 

 

6.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні ресурси.». 

 

7.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні ресурси.». 

 

8.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Грунтовий покрив.». 

 

9.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Рекреаційні ресурси.». 

 

10.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Грунтовий покрив.». 

 

11.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Грунтовий покрив.». 

 

12.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Грунтовий покрив.». 

 

13.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Грунтовий покрив.». 

 

14.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Грунтовий покрив.». 

 

15.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Родючість грунтів.». 

 

16.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Родючість грунтів.». 

 

17.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Родючість грунтів.». 

 

18.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Родючість грунтів.». 

 

19.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Родючість грунтів.». 

 

20.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Родючість грунтів.». 

 

21.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні угіддя.». 

 

22.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні угіддя.». 

 

23.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні угіддя.». 

 

24.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «… 

адміністративний район. Земельні угіддя.». 

 

25.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Африка. Земельні 

ресурси». 

 

26.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Вінницька область. 

Земельні ресурси». 

 

27.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Волинська область. 

Земельні ресурси». 

 

28.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Волинська область. 

Земельні угіддя». 

 

29.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Закарпатська 

область. Земельні ресурси». 

 

30.  Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Західна Європа.  
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№ Назва реферату чи дослідницької роботи ПІБ 

Земельні ресурси». 

31.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Івано-Франківська 

область. Земельні ресурси». 

 

32.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Латинська 

Америка. Земельні ресурси». 

 

33.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Львівська область. 

Земельні ресурси». 

 

34.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Львівська область. 

Земельні угіддя». 

 

35.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Одеська область. 

Земельні ресурси». 

 

36.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Північна Європа. 

Земельні ресурси». 

 

37.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Південна Європа. 

Земельні ресурси». 

 

38.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Полісся. Земельні 

ресурси». 

 

39.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Поділля. Земельні 

ресурси». 

 

40.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Середземномор‟я. 

Земельні ресурси». 

 

41.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Тернопільська 

область. Земельні ресурси». 

 

42.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Тернопільська 

область. Земельні угіддя». 

 

43.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Україна. Земельні 

ресурси».  

 

44.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Україна. 

Грунтовий покрив». 

 

45.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Україна. Чинники 

землеколроистування». 

 

46.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Україна. 

Земельноресурсний потенціал». 

 

47.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Українські 

Карпати. Земельні ресурси». 

 

48.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Херсонщина. 

Земельні ресурси». 

 

49.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Центральна 

Європа. Земельні ресурси». 

 

50.  
Створення проекту і викреслювання авторського оригіналу карти «Центральна Азія. 

Земельні ресурси». 

 

 

 

 
5. МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ 

Питання до змістовного модуля 1 (тести у письмовій або електронній формі) 

1. Зазначте варіанти, в яких масштаб вказується на карті 

2. Вкажіть види ареалів явищ, що зображують на картах способом ареалів 

3. Вкажіть види атласів, що виділяють за змістом. 

4. Вкажіть види генералізації. 

5. Вкажіть види карт, що виділяють при поділі карт біогеографічних 

6. Вкажіть види карт, що виділяють при поділі карт господарства 

7. Вкажіть види карт, що виділяють при поділі карт ґрунтів 

8. Вкажіть види карт, що виділяють при поділі карт медико-географічних 
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9. Вкажіть види карт, що виділяють при поділі карт населення 

10. Вкажіть види карт, що виділяють при поділі карт рекреаційних 

11. Вкажіть види карт, що виділяють при поділі ландшафтознавчих карт 

12. Вкажіть види прогнозних карт, що виділяють при врахуванні ступеня достовірності прогнозу. 

13. Вкажіть види проекцій, що виділяють залежно від застосування допоміжної геометричної фігури 

14. Вкажіть види спотворень що притаманні рівнокутним проекціям 

15. Вкажіть визначення поняття «висотні відмітки». 

16. Вкажіть визначення поняття «національний атлас». 

17. Вкажіть властивості картографічних творів 

18. Вкажіть галузь картографії, головним завданням котрої є розробка теорії і методів застосування картографіч-

них творів у різноманітних сферах практичної, наукової, культурної і освітньої діяльності. 

19. Вкажіть головні властивості географічних карт 

20. Вкажіть головні принципи генералізації явищ при відображенні їх на картах. 

21. Вкажіть групи карт, на які їх поділяють за змістом 

22. Вкажіть групи, на які поділяють картографічні шрифти. 

23. Вкажіть елементи карти, що стосуються картографічного зображення 

24. Вкажіть засоби світлотіньової пластики, що використовуються при відображенні рельєфу на картах. 

25. Вкажіть карти, які переважно будуються у азимутальних проекціях. 

26. Вкажіть карти, які переважно будуються у поліконічних проекціях. 

27. Вкажіть карти, які переважно будуються у циліндричних проекціях. 

28. Вкажіть рисунок із відображенням сітки меридіанів і паралелей, що відповідає псеводазимутальній проекції. 

29. Вкажіть малюнок із відображенням сітки меридіанів і паралелей, що відповідає псевдоконічній проекції. 

30. Вкажіть рисунок із відображенням сітки меридіанів і паралелей, що відповідає поліконічній проекції. 

31. Вкажіть рисунок із відображенням сітки меридіанів і паралелей, що відповідає циліндричній проекції. 

32. Вкажіть рисунок із відображенням сітки меридіанів і паралелей, що відповідає конічній проекції. 

33. Вкажіть рисунок із відображенням сітки меридіанів і паралелей, що відповідає азимутальній проекції. 

34. Вкажіть на які групи за характером спотворень поділяються картографічні проекції. 

35. Вкажіть назву показника (параметру) яку можна розрахувати за такою формулою: p=mncosε 

36. Вкажіть назву проекції для якої характерне зображення меридіанів кривими лініями, а паралелей дугами конце-

нтричних кіл. 

37. Вкажіть найправильніше трактування поняття «система карт» 

38. Вкажіть найправильнішу відповідь у визначенні: «Картографія це - …». 

39. Вкажіть науки, з якими картографія має тісні зв‟язки. 

40. Вкажіть ознаки просторового прояву явища (об‟єкта), що дозволяють застосовувати спосіб картограм для його 

зображення на картах. 

41. Вкажіть ознаки просторового прояву явища (об‟єкта), що дозволяють застосовувати спосіб якісного фону для 

його зображення на картах. 

42. Вкажіть ознаки просторового прояву явища (об‟єкта), що дозволяють застосовувати спосіб ізоліній для його 

зображення на картах. 

43. Вкажіть ознаки просторового прояву явища (об‟єкта), що дозволяють застосовувати спосіб кількісного фону для 

його зображення на картах. 

44. Вкажіть ознаки просторового прояву явища (об‟єкта), що дозволяють застосовувати спосіб локалізованих діаг-

рам для його зображення на картах. 

45. Вкажіть ознаки просторового прояву явища (об‟єкта), що дозволяють застосовувати спосіб ареалів для його 

зображення на картах. 

46. Вкажіть ознаки просторового прояву явища (об‟єкта), що дозволяють застосовувати спосіб картодіаграм для 

його зображення на картах. 

47. Вкажіть ознаки, за якими відрізняються за зовнішнім виглядом псевдоциліндричні проекції від циліндричних 

48. Вкажіть основні види значків, що дозволяють характеризувати якісні і кількісні особливості об‟єктів та їх струк-

туру. 

49. Вкажіть основні групи написів на картах. 

50. Вкажіть особливість просторового прояву явища, що вимагає застосування псевдоізоліній. 

51. Вкажіть правильне визначення поняття «закладення ізолінії» 

52. Вкажіть правильне визначення поняття «класифікація карт». 

53. Вкажіть правильне визначення терміну «гіпсометрична шкала». 

54. Вкажіть правильне співвідношення між існуючими теоретичними концепціями розвитку картографії і їх голо-

вними авторами. 

55. Вкажіть правильне співвідношення між рисунками картографічних проекцій і їх назвою. 

56. Вкажіть правильне трактування поняття «анагліф». 

57. Вкажіть правильне трактування поняття «видання карт». 

58. Вкажіть правильне трактування поняття «загальна теорія картографії». 

59. Вкажіть правильне трактування поняття «ізокола». 

60. Вкажіть правильне трактування поняття «історія картографії». 

61. Вкажіть правильне трактування поняття «картографічна інформатика». 

62. Вкажіть правильне трактування поняття «картографічна сітка». 

63. Вкажіть правильне трактування поняття «картографічне джерелознавство». 
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64. Вкажіть правильне трактування поняття «картографічний метод дослідження». 

65. Вкажіть правильне трактування поняття «картознавство». 

66. Вкажіть правильне трактування поняття «картоїд». 

67. Вкажіть правильне трактування поняття «кілометрова сітка». 

68. Зазначте найправильніше визначення поняття "компоновка (компонування) карти". 

69. Вкажіть правильне трактування поняття «мова карти». 

70. Вкажіть правильне трактування поняття «норма відбору». 

71. Вкажіть правильне трактування поняття «проектування і складання карт». 

72. Вкажіть правильне трактування поняття «рельєфна карта». 

73. Вкажіть правильне трактування поняття «розграфлення карти». 

74. Вкажіть правильне трактування поняття «сітка прямокутних координат». 

75. Вкажіть правильне трактування поняття «спеціальні карти». 

76. Вкажіть правильне трактування поняття «ценз відбору». 

77. Вкажіть правильний поділ картографування залежно від обраного об‟єкту 

78. Вкажіть правильні значення референц-еліпсоїда Ф.Н. Красовського. 

79. Вкажіть правильну відповідь у твердженні: "При генералізації об’єктів розсіяного розміщення генералізація 

зводиться переважно до: 

80. Вкажіть правильну відповідь у твердженні: «Допоміжне оснащення карти може містити таке: ...». 

81. Вкажіть правильну залежність між положенням точки проектування відносно еліпсоїда і назвою азимуталь-

ної проекції при застосуванні способу перспективи. 

82. Вкажіть принципи виділення видів картографування 

83. Вкажіть різновиди проекцій, які виділяють при класифікації проекцій за виглядом нормальної картографічної 

сітки. 

84. Вкажіть роль умовних знаків. 

85. Вкажіть синонім терміну «горизонталь». 

86. Вкажіть синонім терміну «карта», що використовувався в Росії в епоху Петра І. 

87. Вкажіть способи зображення рельєфу на топографічних картах. 

88. Вкажіть способи зображення рельєфу, що характерні для старовинних карт. 

89. Вкажіть структурні елементи географічної основи тематичних карт. 

90. Вкажіть структурні елементи картографії. 

91. Вкажіть структурні елементи тематичної карти другого порядку. 

92. Вкажіть сутнісні риси географічної картографії. 

93. Вкажіть суть відображуваного на аналітичних картах. 

94. Вкажіть суть відображуваного на синтетичних картах. 

95. Вкажіть термін, що означає «геометричне тіло, яке утворюється при обертанні еліпса навколо малої вісі». 

96. Вкажіть термін, що означає «складну фігуру нашої планети, обмежену рівневою поверхнею океану». 

97. Вкажіть термін, що відповідає такому визначенню «елементарні графічні засоби, що використовуються для 

побудови картографічних знаків і знакових систем». 

98. Вкажіть термін, що відповідає такому визначенню «системи умовних позначень, які застосовуються для пере-

дання об’єктів і явищ, відмінних за характером просторової локалізації і розміщення». 

99. Вкажіть три інваріантних положення, що характерні для більшості визначень терміну «карта». 

100. Вкажіть форми передання на картах іноземних назв. 

101. Вкажіть формулу визначення найбільшого і найменшого часткових масштабів довжин. 

102. Вкажіть формулу визначення спотворення кутів. 

103. Вкажіть функціональні (прикладні) типи карт. 

104. Вкажіть чинники генералізації. 

105. Вкажіть чинники, що впливають на вибір картографічної проекції. 

106. Зазначте види спотворень, що характерні для довільних проекцій. 

107. Зазначте види шкал, що використовуються у картографії для зображення послідовності змін кількісних харак-

теристик об’єктів, їх вагомості, інтенсивності чи щільності. 

108. Зазначте карти, які слід долучити до фізико-географічних (природничих). 

109. Зазначте правильну відповідь у твердженні «До найвідоміших підприємств, що займаються виробничою карто-

графічною діяльністю належать такі:…». 

110. Зазначте правильну відповідь у твердженні «Одними з відомих вчених минулого, що займалися створенням карт 

для території України, були такі:…». 

111. Зазначте правильну відповідь у твердженні: "Для карт Африки, Австралії і Антарктиди у шкільних атласах 

використовують переважно такі проекції: …». 

112. Зазначте правильну відповідь у твердженні: «Головними структурними елементами географічної карти є такі: 

…». 

113. Зазначте правильну відповідь у твердженні: «До головних чинників генералізації картографічного зображення 

слід віднести такі: …». 

114. Зазначте правильну відповідь у твердженні: «До складних графічних засобів, що використовуються при побудо-

ві картографічного зображення слід віднести такі: …». 

115. Зазначте правильну відповідь у твердженні: «Умовні знаки, що застосовуються на картах поділяються на такі 

групи: …». 

116. Зазначте розділи картографічної семіотики 
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117. Зазначте яку фігуру (геометричне тіло) використовують у картографії для побудови математичної основи карт.  

118. Позначте галузі знань, що є структурними частинами картографії. 

119. Вкажіть основні теоретичні концепції (системи поглядів на предмет і методи) картографії. 

120. Зазначте з якого часу карти застосовуються людиною для орієнтування при пересуванні місцевістю. 

121. Вкажіть види спотворень, що можуть бути присутніми у картографічних проекціях. 

122. Вкажіть види спотворень що притаманні рівновеликим проекціям. 

123. Вкажіть види значків, що використовують при зображенні явищ способом значків. 

124. Зазначте групи факторів (чинників), що впливають на вибір проекції при складанні карти. 

125. Вкажіть геозображення, які можна розглядати як картографічні твори. 

126. Зазначте головні загальновизнані принципи і підходи щодо класифікації географічних карт. 

127. Зазначте зміст однієї із складових картографії - картографічної топоніміки. 
128. Зазначте термін, визначення якого таке: "Динамічні послідовності електронних карт, які передають на екрані 

комп’ютера динаміку, еволюцію зображуваних об’єктів і явищ, їх переміщення у часі і просторі". 

129. Вкажіть правильну відповідь у твердженні: «Для карт світу найчастіше використовують такі проекції: …». 

130. Вкажіть як поділяються картографічні проекції за способами їх побудови. 

131. Вкажіть, що власне показує головний масштаб. 

132. Вкажіть який референц-еліпсоїд використовується для картографування в країнах Східної Європи і СНГ, Украї-

ні, Росії.  

133. Вкажіть найправильнішу відповідь у твердженні «Картографія характеризується тісними двосторонніми 

зв’язками з такими науками і науковими галузями знань: …». 

 

Питання до змістовного модуля 2 (тести у письмовій або електронній формі) 
1. Введіть з клавіатури назву виду авторського документу, який відповідає такому означенню: " - це карта, яка ви-

конана на географічній основі і точно передає зміст, але складена не у суворій відповідності з технічними вимо-

гами графічного зображення". 

2. Введіть з клавіатури назву синтетичної галузі знань, що вивчає загальну теорію. геозображень, методи їх аналі-

зу, перетворення і використання в науці й практиці. 

3. Введіть з клавіатури назву терміну, який означає будь-яку просторово-часову, масштабну, генералізовану модель 

земних (планетних) об'єктів чи процесів, котра представлена у графічній образній формі. 

4. Введіть із клавіатури назву математико-статистичного показника, який застосовують для оцінки взаємозв'язків 

явищ у випадках, коли важко чи неможливо отримати великі вибірки даних. 

5. Введіть назву прийомів, які використовуються для оцінки однорідності і взаємної відповідності явищ, що вивча-

ються за картами. 

6. Вкажіть види дистанційного зондування, які зображені на рисунку і позначені відповідними літерами. 

7. Вкажіть правильну відповідь у твердженні: „Проблемне картографування - це: …». 

8. Вкажіть складові ГІС. 

9. Вкажіть три гілки геоіконометрії. 

10. Вкажіть шляхи, якими здійснюється створення загальногеографічних і тематичних карт. 

11. Всі прийоми аналізу карт залежно від технічного оснащення та рівня механізації й автоматизації досліджень за 

картами поділяються на такі: … 

12. Зазначте види генералізації геозображень. 

13. Зазначте головні критерії аналізу й оцінки картографічних творів. 

14. Зазначте головні розділи програми карти. 

15. Зазначте головні типи електронних атласів. 

16. Зазначте правильну відповідь у твердженні «Розділ картографії, у якому вивчаються проблеми застосування ка-

ртографічних творів у різноманітних сферах наукової, практичної, культурно-просвітницької, навчальної діяль-

ності, розробляються прийоми і способи роботи з ними, оцінюються надійність і ефективність отримуваних ре-

зультатів – називається: …». 

17. Зазначте правильну відповідь у твердженні: "Виявлення й аналіз  елементів явищ і процесів, вивчення розміщення 

їх у просторі, дослідження їх конфігурації та з'ясування рівня і порядку є суттю (змістом) …».  

18. Зазначте прізвище картографа, котрий одним із перших супроводжував свої карти вказівками з їх використання. 

19. Зазначте рівні використання карт виділені О.М. Берлянтом. 

20. У геоінформатиці і картографії виділяють такі територіальні рівні організації ГІС (геоінформаційних систем). 

21. При застосуванні графоаналітичних прийомів аналізу карт можна визначити такі групи показників і коефіцієн-

тів:… 

22. Зазначте, які із карт складають при вивченні внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків геосистем. 

23. Вкажіть напрямки проблемного картографування. 

24. Зазначте процеси, що є складовими етапів підготовки карт до видання та їх видання. 

25. Виділіть найправильнішу відповідь у визначенні „Дані дистанційного зондування можуть бути представлені –

…». 

26. Позначте правильні твердження: 1) віртуальне картографування – одна із гілок рекомендаційно-прогнозного кар-

тографування; 2) геоінформаційне картографування – програмно-кероване картографування; 3) оперативне ка-

ртографування – одна із гілок геоінформаційного картографування. 

27. Зазначте найправильнішу відповідь у визначенні: „Видами джерел інформації для створення картографічних 

творів є такі: …». 

28. Вкажіть, яка із відображених на рисунках структурно-графічних моделей є схемою картографічного методу пі-
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знання дійсності К.О. Саліщева. 

29. Зазначте основні групи прийомів аналізу карт, що виділені О.М. Берлянтом на основі технічного аспекту їх вико-

ристання. 

30. При застосуванні графічних прийомів аналізу карт дослідниками можуть будуватись такі моделі:… 

31. Введіть із клавіатури назву математичної операції, що часто використовується  при математико-

картографічному моделюванні. Під нею розуміється заміна (наближення) складних чи невідомих функцій іншими, 

простішими функціями, властивості яких відомі. 

32. Вкажіть, які із величин визначених коефіцієнтів кореляції можна вважати такими, що свідчать про суттєвий зв'я-

зок між явищами. 

33. Позначте головні етапи здійснення дослідження за картами. 

34. Позначте види перетворень (трансформування) картографічних зображень, що можуть застосовуватися дослід-

никами при поглибленому вивченні структури змодельованих явищ, з метою створення похідних карт й отриман-

ня вже за ними нової інформації. 

35. Як відомо, надійність картографічного методу полягає у його здатності забезпечувати вірне вирішення поставле-

них дослідницьких завдань. У свою чергу, оцінка надійності отриманих результатів при застосуванні картографі-

чного методу є дуже важливою, але складною, так як похибка отриманого результату залежить від багатьох при-

чин. Так як розв'язувані завдання картографічним методом є надзвичайно різноманітними, то різноманітністю ха-

рактеризуються і причини виникаючих при цьому помилок. Та всі причини й джерела помилок можна поєднати в 

декілька груп. Зазначте головні групи причини і джерел помилок, що знижують достовірність отримуваних ре-

зультатів при застосуванні картографічного методу. 

36. Вкажіть три головні підсистеми ГІС. 

37. На рисунку відображені моделі співвідношення картографії (К), дистанційного зондування (ДЗ), і геоінформацій-

них систем (ГІС) за П. Фішером і Р. Ліндербергом, 1989. Вкажіть правильне позначення  моделей співвідношень 

галузей знань буквами. 

38. Оберіть із пропонованих відповідей єдино правильну для даного твердження: "Геозображення поділяються на 

три класи, зокрема на такі: …». 

39. Сучасне картографічне моделювання є досить розгалуженою системою взаємопов'язаних видів моделювання. За-

значте основні види картографічного моделювання. 

40. Вкажіть форми представлення даних натурних спостережень. 

41. Вкажіть джерела економіко-статистичних даних. 

42. Зазначте чинники, що впливають на геометричну точність карти та враховуються при її оцінці, як джерела інфо-

рмації для картографування. 

43. Зазначте характерні риси (особливості, параметри тощо), які аналізуються при оцінці традиційних та елект-

ронних атласів. 

44. Зазначте змістовні складові, що враховуються у процесі проектування карти при розробці її змісту. 

45. Виділіть найправильнішу відповідь у визначенні «Оперативне слідкування і контроль за станом навколишнього 

середовища та його окремих компонентів за матеріалами ДЗЗ і картами називають  –…». 

46. Вкажіть прізвища вчених, що свого часу доклали зусиль у розвитку методів використання карт у наукових дослі-

дженнях. 

47. Зазначте суть відображуваного за допомогою метахронної блок-діаграми. 

48. Зазначте суть відображуваного за допомогою аксонометричної блок-діаграми. 

49. Вкажіть формулу, за якою може бути визначено вертикальне розчленування. 

50. Вкажіть формулу, за якою може бути визначено горизонтальне розчленування. 

51. Вкажіть формулу, за якою може бути визначено щільність об’єктів. 

52. Вкажіть розділи тематичної морфометрії. 

53. Вкажіть правильне визначення поняття «апроксимація». 

54. Вкажіть цілі статистичного аналізу картографічного зображення. 

55. Вкажіть суть поняття «ентропія». 

56. Вкажіть правильне трактування суті поняття «прогноз за картами». 

57. Вкажіть правильне трактування суті поняття «картографічна екстраполяція». 

58. Вкажіть картографічні твори, які можна обрати базовими для створення електронних карт та ГІС. 

59. Вкажіть найправильніше трактування поняття АКС (автоматизована картографічна система). 

60. Вкажіть головну мету геоінформатики як науки. 

 

ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗМІСТУ (письмова відповідь) 

1. Дайте характеристику географічної основи – як базової, при складанні тематичних карт. 

2. Охарактеризуйте  сутнісні сторони мовної  концепції картографії. 

3. Охарактеризуйте головні віхи історії розвитку світової картографії . 

4. Охарактеризуйте структуру картографічних творів. 

5.Охарактеризуйте основні властивості географічних карт.  

6. Охарактеризуйте основні напрями і тенденції розвитку світової картографії. 

7. Охарактеризуйте підходи і принципи класифікації географічних карт. 

8. Охарактеризуйте підходи і принципи класифікації географічних атласів. 

9. Охарактеризуйте розвиток в минулому  картографічних знань в Україні і про Україну. 

10. Охарактеризуйте сутнісні сторони геоінформаційної концепції картографії. 
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11. Охарактеризуйте сутнісні сторони комунікативної концепції картографії. 

12. Охарактеризуйте сутнісні сторони новітніх картографічних творів. 

13. Охарактеризуйте сучасні аспекти модельно-пізнавальної концепції. 

14. Проаналізуйте головні напрями використання картографічних творів людиною.    

15. Проаналізуйте змістовні сторони існуючих видів картографічних творів. 

16. Проаналізуйте організацію, сучасний стан і перспективи розвитку картографічних робіт в Україні. 

17. Проаналізуйте структуру картографії та її зв‟язок з іншими науками. 

18. Проаналізуйте типи географічних карт і принципи їх виділення. 

19. Розкрийте  класифікацію  за змістом і особливості структури географічних атласів. 

20. Дайте характеристику проекцій карт материків і океанів.  

21. Охарактеризуйте проекції карт світу, півкуль і полярних областей.  

22. Охарактеризуйте проекції, що застосовуються для складання карт Європи і України.   

23. Охарактеризуйте розподіл спотворень в нормальних, поперечних і косих сітках картографічних проекцій.   

24. Охарактеризуйте чинники, що впливають на вибір картографічних проекцій. 

25. Проаналізуйте поділ проекції за характером спотворень і наведіть приклад їх використання.  

26. Проаналізуйте поділ проекцій за видами картографічних сіток.  

27. Проаналізуйте поділ проекцій за видом застосовуваної допоміжної поверхні.  

28. Проаналізуйте поділ проекцій за методами, способами і прийомами побудови.    

29. Охарактеризуйте елементи математичної основи географічних творів. 

30. Охарактеризуйте графічні засоби геометричних фігур, символічних, натуралістичних і буквених знаків. 

31. Охарактеризуйте графічні побудови і штрихування – як засоби в картографії. 

32. Охарактеризуйте допоміжне оснащення і додаткові дані – як елементи географічних карт.  

33. Охарактеризуйте картографічний спосіб знаків руху: оформлення, показ динаміки, прийоми  генералізації. 

34. Охарактеризуйте картографічний спосіб ізоліній і псевдоізоліній: оформлення, показ динаміки, прийоми 

генералізації. 

35. Охарактеризуйте картографічний спосіб лінійних знаків: оформлення, прийоми  генералізації. 

36. Охарактеризуйте картографічних спосіб значків: оформлення, показ динаміки, прийоми генералізації  

37. Охарактеризуйте картографічні способи ареалів і крапковий: оформлення, прийоми генералізації.  

38. Охарактеризуйте картографічні способи відображення рельєфу на географічних картах.  

39. Охарактеризуйте картографічні способи картодіаграм і локалізованих діаграм: оформлення, показ динаміки, 

прийоми генералізації.  

40. Охарактеризуйте картографічні способи якісного і кількісного фону: оформлення, прийоми генералізації.  

41. Охарактеризуйте колір – як графічний засіб в картографії. 

42. Охарактеризуйте особливості зовнішнього оформлення атласів.  

43. Охарактеризуйте чинники та елементи загального оформлення карт і прийоми компонування. 

44. З`ясуйте зміст, види і шляхи картографічної генералізації.  

45. Проаналізуйте технологію викреслювання авторського оригіналу карти. 

46. Охарактеризуйте використання візуального аналізу і опису як методів у картографії.  

47. Охарактеризуйте використання способів і прийомів математичної статистики в картографії. 

48. Охарактеризуйте графічні способи і прийоми аналізу картографічної інформації.  

49. Охарактеризуйте графоаналітичні способи і прийоми аналізу картографічної інформації. 

50. Охарактеризуйте змістовні сторони геоінформаційного картографування. 

51. Охарактеризуйте картографічний метод дослідження: визначення і теоретичні основи.  

52. Охарактеризуйте принципи і зміст математико-картографічного моделювання.     

53. Охарактеризуйте способи і прийоми аналізу  картографічної інформації. 

54. Розкрийте принципи і зміст класифікацій картографічних моделей та видів моделювання. 

55. Розкрийте сутнісні сторони етапів проектування географічних карт і атласів.     

56. Розкрийте сутнісні сторони і роль текстових джерел, натурних вимірів і спостережень для складання 

картографічних творів.  

57. Розкрийте сутнісні сторони і роль економіко-статистичних даних для складання картографічних творів.   

58. Розкрийте сутнісні сторони і роль гідрометеорологічних спостережень для складання картографічних творів.  

59. Розкрийте сутнісні сторони і роль астрономо-геодезичних даних для складання картографічних творів. 

60. Розкрийте сутнісні і роль даних дистанційного зондування для складання картографічних творів. 

61. Розкрийте сутнісні сторони географічних інформаційних систем.  

62. Розкрийте особливості Інтернет-картографування. 

63. Охарактеризуйте основні напрямки проблемного картографування. 

64. Розкрийте структуру, функції і зміст банків картографічної інформації. 

65. Розкрийте сутнісні і структурні аспекти «геоіконіки». 

66. Охарактеризуйте види і специфіку класифікації геозображень. 

 

 

ПИТАННЯ ТЕСТІВ 

Питання для тестів контрольного модуля сформульовані на основі питань змістовних модулів. 

 

ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ (письмова відповідь) 

1. Визначте аналітичним способом відносні спотворення довжин по меридіану ( m) і паралелі (n) для вказаної вуз-
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лової точки фрагменту фізичної карти півкуль масштабу 1: 22 000 000. Для цього виміряйте і розрахуйте такі показни-

ки: φ, λ, M,11,12, L11,L2,1/М1,1/М2, 1m, 1n. Необхідні інструменти і матеріали: фрагмент карти, циркуль вимірювач, 

транспортир, лінійка, чотиризначні таблиці, таблиці довжин дуг меридіанів і паралелей на еліпсоїді, мікрокалькуля-

тор. 

2. За вказаними даними для вузлової точки фізичної карти півкулі масштабу 1:22 000 000 визначте аналітичним 

способом масштаб площ (P), найбільше і найменше відносне спотворення довжин (а і b), спотворення форм (ķ). Відомі 

такі показники: ε=....°; m=....; n=..... Необхідні інструменти і матеріали: чотиризначні таблиці, мікрокалькулятор. 

3. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22 000 000, координати якої мають значення: φ =...°пн. 

ш., λ=...° сх. д., при використанні картосхем з ізоколами визначте: найбільше і найменше спотворення довжин (а і b), 

максимальне спотворення кутів (ω), спотворення форм (ķ). Необхідні інструменти і матеріали: картосхеми з ізокола-

ми. 

4. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1: 22 000 000, координати якої мають значення: φ=....° пн. 

ш., λ=....° сх. д., при використанні таблиць визначте: найбільше і найменше відносне спотворення довжин (а і b), мак-

симальне спотворення кутів (ω), спотворення форм (ķ). Необхідні інструменти і матеріали: картосхеми з ізоколами, 

таблиці показників спотворень, циркулі. 

5. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1: 22000000 визначено такі показники: 11= ... мм, 12= ... 

мм, L1= ... мм, L2= ... мм, ε= ...°. Розрахуйте для цієї точки масштаб площ (p). Необхідні інструменти і матеріали: мік-

рокалькулятор, чотиризначні таблиці, таблиці довжин дуг меридіанів і паралелей на еліпсоїді. 

6. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000 визначено такі показники: ε= ...°; m=... ; n= ... . 

Розрахуйте для цієї точки найбільше і найменше відносне спотворення довжин (а і b). Необхідні інструменти і матері-

али: мікрокалькулятор, чотиризначні таблиці. 

7. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000 визначено такі показники: p= ... ; m= ... ; n= ... . 

Розрахуйте для цієї точки максимальне спотворення кутів (ω). Необхідні інструменти і матеріали: мікрокалькулятор, 

чотиризначні таблиці. 

8. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1: 22000000 визначено такі показники: а=....; b= ... . Розра-

хуйте для цієї точки максимальне спотворення кутів (ω) і спотворення форм (ķ). Необхідні інструменти і матеріали: 

мікрокалькулятор, чотиризначні таблиці. 

9. Визначте застосовані картографічні способи і графічні засоби зображення явищ на вказаній тематичній карті. 

Результати запишіть у таблицю, побудовану за означеним зразком. Необхідні інструменти і матеріали: лінійки, прос-

тий олівець, тематична карта. 

Назва 

атласу 

Назва 

карти 

Явища і 

об‟єкти 

позначені 

на карті 

Характер 

розміщення 

явищ і 

об‟єктів 

Застосовані графічні 

засоби для зображення 

явищ і об„єктів 

Використані картографічні 

способи зображення явищ  

і об„єктів 

      

10. Для вказаних викладачем двох тематичних карт виконайте порівняльний аналіз структури їх легенд, 

особливостей компонування зображення, характеру застосування графічних засобів і картографічних способів 

відображення об‟єктів і явищ. 

11. Складіть короткий порівняльний аналіз вказаних викладачем двох тематичних карт та з‟ясуйте особливості 

передання якісних, кількісних і динамічних характеристик позначених об‟єктів і явищ. Порівняльний аналіз виконайте 

за такою схемою: назва, місце і рік видання, масштаб і проекція, елементи географічної основи, особливості змісту, 

графічні способи і засоби зображення кількісних і якісних характеристик явищ та об‘єктів. 

12. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем економічну карту дотримуючись такої 

схеми: особливості загального оформлення карти і структури легенди; характер застосування графічних засобів і 

картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація карти за змістом, призначенням і 

територіальним охопленням. 

13. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем топографічну карту дотримуючись 

такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних 

засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням 

і територіальним охопленням. 

14. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем геологічну карту дотримуючись такої 

схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і 

картографічних способів зображення явищ ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і 

територіальним охопленням. 

15. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем геоморфологічну карту дотримуючись 

такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних 

засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням 

і територіальним охопленням. 

16. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем ландшафтознавчу карту дотримуючись 

такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних 

засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням 

і територіальним охопленням. 

17. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем кліматичну карту дотримуючись такої 

схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і 

картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і 

територіальним охопленням. 
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18. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем карту рослинності дотримуючись такої 

схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і 

картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і 

територіальним охопленням. 

19. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем карту ґрунтів дотримуючись такої 

схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і 

картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і 

територіальним охопленням. 

20. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем карту населення карту дотримуючись 

такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних 

засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням 

і територіальним охоплення. 

21. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем карту охорони природи дотримуючись 

такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних 

засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням 

і територіальним охопленням. 

22. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем карту (план) землеустрою 

дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування 

графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, 

призначенням і територіальним охопленням. 

23. Проаналізуйте зміст, оформленням та класифікуйте вказану викладачем карту сільського господарства 

дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування 

графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, 

призначенням і територіальним охопленням. 

24. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем фізичну карту дотримуючись такої 

схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і 

картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і 

територіальним охопленням. 

25. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем гідрологічну карту дотримуючись 

такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних 

засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначення і 

територіальним охопленням. 

26. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем агрокліматичну карту дотримуючись 

такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних 

засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням 

і територіальним охопленням. 

27. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем карту транспорту і економічних 

взаємозв„язків дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер 

застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація 

за змістом, призначенням і територіальним охопленням. 

28. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказану викладачем карту промисловості дотримуючись 

такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних 

засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням 

і територіальним охопленням. 

29. Визначте конкретні чинники і види генералізації змісту зазначеної викладачем тематичної карти. 

 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ 

ECTS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на завершальному етапі.  

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, 

становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового 

виду контролю (заліку чи екзамену).  

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за 

змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість 

балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів. 

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження 

за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або 

складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 

35 балів, він не допускається до складання іспиту.  

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного 

контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціати-

вою, бажанням, крім обов‟язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 
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10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши до-

датково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично. 

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала 

ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця: 

Рейтингова оцінка з 

дисципліни 

Оцінювання в сис-

темі ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Залік за національною 

шкалою 

90 - 100 А 5 (відмінно) Зараховано 

82-89 В 4 (добре)  

75-81 С 4 (добре)  

69-74 D 3 (задовільно)  

60-68 Е 3 (задовільно)  

35 - 59 FX 
2 (незадовільно) 

з можливістю повторного складання 
Не зараховано 

1 - 34 F 
2 (незадовільно) 

з обов‟язковим повторним курсом 
 

Облік успішності за формами поточного контролю знань здійснюється за двома змістовними модулями в 

межах академічних груп за такими видами роботи студента:  

 конспектування лекцій; 

 виконання самостійних робіт (конспектування, побудова структурно-графічних моделей); 

 виконання лабораторних робіт; 

 виконання ІНДЗ (підготовка рефератів, проектування і побудова карт). 

Поточний і кінцевий контроль здійснюється у формі тестів (в т.ч. електронних), усного та письмового опиту-

вань, виконання практичних завдань, оцінювання ІНДЗ. 

Для здійснення контролю знань студентів викладач веде електронний журнал, де вказуються оцінки за кож-

ний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача у електронній формі. Рейтингові результати модульного 

контролю систематично оголошуються студентам. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які 

подаються в деканат де і зберігаються. 
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