
Картографія з основами топографії 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

п’ятий  

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, практичні – 

16. 

Лектори: 

канд. с.– г.  наук, доцент  Скробач Т.Б. 

Результати навчання: 

- вирішувати основні теоретичні та практичні завдання з картографії, що необхідні для 

аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування.  

- вміти вільно користуватися планами і картами; користуватися геодезичними приладами для 

знімання ситуацій; 

- знати методи та принципи геодезичних вимірювань; 

- знати будову і призначення геодезичних приладів, принципи побудови карт, планів і 

профілів, дистанційні методи знімання ситуацій місцевості, принципи побудови 

загальногеографічних і тематичних карт; 

- проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття 

обґрунтованих рішень; 

- застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  ресурси Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних досліджень; 

- складати плани невеликих  ділянок місцевості, визначати координати та площі ділянок;  

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ фізика, 

‒ математика,  

‒ геологія,  

‒ геоморфологія,  

‒ метеорологія,  

‒ гідрологія,  

‒ загальне землезнавство. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Топографія як наука та її місце в системі наук. Зображення земної поверхні на планах і 

картах. Топографічна карта та види зйомок місцевості. Принципи організації геодезичних 

робіт в Україні. Поняття про план, карту, профіль. Масштаби планів, карт і профілів. 

Номенклатура топографічних карт. Координатна сітка. Рельєф місцевості та способи його 

зображення. Умовні знаки для зображення предметів місцевості на планах і картах.  

Елементи теорії точності вимірювань. Лінійні виміри. Позначення точок на місцевості. 

Поняття про азимути, дирекційний кут і румб та залежність між ними. Орієнтування на 

місцевості. Орієнтування карт. Визначення площ на планах і картах. Визначення площ 

геометричними методами. Визначення площ за допомогою палетки та полярного планіметра. 

Обчислення площі за координатами вершин полігону. Геометричне нівелювання. 

Тахеометричне знімання. Фототопографічне знімання. Поняття про фототопографічні 

знімання. Аерофотознімання та його види.  Дешифрування фотознімків. Космічна зйомка і 

картографія. Картографічна генералізація та класифікація географічних карт. Географічний 

глобус. Математична основа дрібномасштабних карт. Суть та фактори картографічної 

генералізації. Види картографічної генералізації. Написи на географічних картах. Оглядові 

загальногеографічні та тематичні карти. Картографічна семантика. Способи картографічного 

зображення об’єктів і явищ. Тематичні карти. Способи зображення на тематичних картах. 



Головані види тематичних карт. Серії карт. Географічні атласи. Електронні атласи. 

Використання дрібномасштабних карт. Створення дрібномасштабних карт. Шкільні карти та 

інші картографічні твори. 

Рекомендована література: 

1. Божок А.П., Осауленко Л.Є., Пастух В.В. Картографія. Підручник. К.: 

Фітосоціоцентр, 1999. 208 с. 

2. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії: навч. посібник. К.: Вища 

школа, 1993. 456 с. 

3. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Учебное пособие для вузов. М.: Недра, 

1980. 616 с. 

4. Павлів П.В. Геодезія. Навч. посібник. К.:ІЗМН, 1997. 200 с.  

5. Скробач Т.Б., Гриник Г.Г., Шпек М.П. Картографія з основами топографії: 

методичні матеріали до проведення лабораторних занять. Дрогобич: Ред.-вид. відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету, 2017. 77 с. 

6. Топографія з основами геодезії: підручник / за ред. А.П. Божок. К.: Вища шк., 1995. 

304 с. 

Форми та методи навчання:лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


