
  



 

 

 



Опис навчальної дисципліни 

1.1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни): 

 

Навчальна дисципліна «Тематична картографія» належить до переліку 

вибіркових  навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що 

пропонується в рамках циклу професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти на першому році навчання. Впроваджена як підсумкова частина 

доярки курсів картографічного та ГІС спрямування, як узагальнюючий етап 

формування картографічних умінь та навиків майбутніх географів-педагогів 

 

1.2 Мета полягає в поглибленому вивченні студентами методів 

картографування, картографічного моделювання, засобів і способів 

картографування. Після прослуховування курсу студенти повинні вміти 

застосовувати картографічний метод дослідження, читати тематичну карту, 

вміти складати легенду карти і саму карту, практично застосовувати знання з 

тематичної картографії у своїй науковій, педагогічній та виробничій 

діяльності. 

 

1.3 Завдання: – ознайомити студентів з картознавством і загальною 

теорією тематичної картографії, математичною картографією, методикою 

картографічного моделювання; 

– навчити студентів розуміти географічні карти і користуватися ними в 

наукових дослідженнях, практичній та навчальній діяльності; 

–  показати значення тематичної картографії у сучасному житті; 

– розвинути у студентів уміння складати і використовувати географічні 

карти різного тематичного змісту, масштабу і призначення. 

– розкрити сучасні підходи до розробки і використання тематичних 

карт. 

 

1.4 Пререквізити Навчальна дисципліна вивчається на четвертому 

курсі і з узагальнюючою вивчення дисциплін картографічного змісту 

«Картографія» та «ГІС». 

 

1.5. Результати навчання: 

Універсальні компетенції: володіння способами визначення мети навчання, 

планування, аналізу і самооцінки; володіння способами взаємодії суспільним оточенням і 

навичками в роботі, групі, колективі; здатність виконувати різноманітні соціальні ролі, 

вміння презентувати себе, колектив, Україну; здатність виступати з усними 

повідомленнями, ставити запитання, дискутувати, вести ділове спілкування в усній або в 

письмовій формі; наявність навичок оперування, отриманою під час навчання 

інформацією, вміння користуватись сучасними засобами інформації, системами та 

технологіями, здатність до пошуку, аналізу й відбору необхідної інформації, її 

перетворення, збереження і передавання. 



Ключові компетенції: ступінь оволодіння знаннями, уміннями та навичками, 

необхідними для здійснення самостійної пізнавальної діяльності; оптимальне 

використання набутих здібностей в процесі польових топографо-геодезичних робіт та 

освітній діяльності; розвиток вмінь синергетичного поєднання географічних знань і вмінь, 

здібностей та навичок, необхідних для роботи з топографічними картами та виконання 

топографо-геодезичних зйомок; досягнення високого рівня сформованості досвіду 

топографо-геодезичної діяльності та його безпосереднє застосування; досвіду прояву 

топографо-геодезичних компетентностей у різноманітних стандартних і нестандартних 

ситуаціях; оперування емпіричними топографо-геодезичними знаннями при конкретизації 

теоретичних географічних знань та обґрунтуванні висновків теоретичного змісту; 

розуміти топографічні карти і користуватися ними в наукових дослідженнях, практичній 

та навчальній діяльності; оперування топографо-геодезичними поняттями (загальними та 

частковими); опанування процесом безпосередніх польових лінійних та кутових 

вимірювань здійснювати основні види геодезичних зйомок; розуміти значення топографо- 

геодезичних знань у сучасному житті . 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: об’єкт і методи топографо-геодезичних досліджень, системи координат, 

точність та похибки вимірів, сутнісні риси та зміст топографічних карт, методи 

визначення планових координат точок, методи лінійних вимірів, принципи виміру 

горизонтальних та вертикальних кутів, загальні принципи топографо - геодезичних 

зйомок. 

вміти: вимірювати віддалі на місцевості та на топографічних картах, вимірювати 

горизонтальні та вертикальні кути на місцевості, визначати географічну широту і довготу 

об’єкта на топографічній карті, вираховувати кути зближення меридіанів та магнітного 

схилення, визначати прямокутні координати точок, вимірювати азимути і дирекційні кути, 

вирішувати пряму і обернену геодезичну задачі, визначати висоти точок, стрімкість 

схилів, будувати профіль місцевості, характеризувати ділянки місцевостей за 

топографічною картою, працювати з геодезичними приладами, здійснювати певні види 

топографо-геодезичних зйомок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни: Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО 
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заочна 4 8 3 90 2 2 5 - - 85 - іспит 

 



2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни « Тематична картографія» та навчальної діяльності 

студентів 

Компетенції 

(прогнозовані 

результати 

навчання) 

Тема змістового 

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального 

елементу 

Вид занять (годин) Види 

діяльності 

та 

поточного 

контролю 

на занятті 

ІНДЗ  

(за 

вибо 

ром) 

Кількі

сть 

балів 

за  

ІНДЗ  

Всього балів 

за видами 

навч. занять 
Л С Ср. Пр. 

Змістовний модуль 1. Предмет і методи тематичної картографії 

Результати 

навчання. 

Знати і розуміти 

Поняття, предмет, 

суть та визначення 

тематичної 

картографії. 

Класифікація 

тематичних карт. 

 

 

Вступ до курсу 

з історії 

тематичної 

картографії в 

Україні(лекційне 

заняття) 
 

Роль і значення карти в 

географічних 

дослідженнях. 

Розвиток тематичного 

картографування.  

Значення 

картографування при 

викладанні географії у 

школі 

4  20  

 

 

 

 

 

 

1 

Конспект 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

Створення  

картоснови 

рефер

ати 

3 5 балів на 

модульну 

контрольну 

роботу 

 

 

 

 

5 балів за 

практичну  

роботу 

Знати передумови, 

принципи та 

характеристики 

підходів до 

створення 

картографічних 

моделей 

Принципи, методи 

та підходи у 

складанні 

тематичних карт 

Принципи 

картографування, 

методи 

картографування, 

модель легенди. 

Картографічне 

моделювання 

2  40  Конспект 

лекції 

рефер

ати 

3  

Знати особливості 

застосування 

способів та засобів, 

вміти обирати 

оптимальні засоби 

та способи 

картографічного 

зображення 

Засоби 

картографування. 

Способи 

картографування 

 

 

 

Структура та огляд 

картографічних засобів. 

Способи 

картографування. 

Метричність і 

символічність 

зображень  

Методичні особливості 

2    

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

рефер

ати 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 балів на 

модульну 

контрольну 

роботу 

 

10 балів за 

самостійну 

роботу 



 
 

  

подання даної теми у 

шкільному курсі 

географії. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання 

картосхеми 

 

 

 

5 балів за 

практ. 

роботу 

Всього за модуль   8  60 2    30 балів 

Змістовний модуль 2. Картографування природи 

Розуміти і знати: 

сутнісні риси і 

шляхи створення 

загальних карт 

природи та окремої 

тематики. 

Вміти: обирати 

засоби та способи 

для 

картографування 

окремих 

компонентів 

природи. 

Картографування 

природи 

 

 

 

 

 

 

Класифікація карт 

природи. 

Картографування 

природних меж. 

Географічні принципи 

генералізації при 

складанні карт 

природи. 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання 

картосхеми 

рефер

ати 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 балів за 

практик. 

роботу 

 Карти рельєфу 

 

Картографування 

ґрунтового 

покриву 

 

 

 

 

Геоморфологічне 

картографування. 

Гіпсометричні карти 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

2 

 

 

 

2 

  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рефер

ати 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Проблеми 

картографування 

грунтів. Класифікація 

ґрунтових обстежень за 

призначенням. 

Складання окремих 

видів ґрунтових карт. 

 

 

 

2 

 

 

 

Складання 

картосхеми 

 

 

 

5 балів за 

практик. 

роботу 

 Тематичні карти 

клімату, 

рослинності та 

тваринного світу. 

Синтетичні карти 

природи 

Засоби та способи 

зображення на 

тематичних картах 

клімату, рослинного і 

тваринного світу. 

Екологічні карти.  

Карти фізико-

географічного 

районування. 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

  10   рефер

ати 

 5  балів за 

самостійну 

роботу  

Знати та вміти 

складати карти 

населення і галузей 

господарства 

Картографування 

населення і 

населених пунктів 

 

 

Збір та опрацювання 

матеріалів до карт 

густоти населення, 

людності міст. Підходи 

до систематизації карт 

населення. 

Картографування 

розміщення населення і 

розселення. 

Картографування 

демографічних і 

етнографічних 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 балів на 

модульну 

контрольну 

роботу 

 

 

 

 

 



 
 

  

особливостей. 

Картографування 

соціально-економічних 

особливостей 

населення. 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

 

 

 

 

 

Знати та вміти: 

класифікувати 

карти, обирати 

способи та засоби 

зображання 

ресурсів та об’єктів 

промисловості, 

вміння створювати 

синтетичні та 

прогнозні карти 

промисловості 

Картографування 

розміщення і 

структури 

промисловості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизація карт. 

Картографування 

сировинних ресурсів 

промисловості, 

енергетики. 

Картографування 

розвитку та розміщення 

промисловості 

(одиниці, показники 

потужності, якісні 

характеристики). 

Галузеві карти – 

синтетичні, прогнозні. 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

 

 

 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Конспект 

лекції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання 

картосхеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 балів за 

практичну 

роботу 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Знати та вміти: 

обирати показники 

для створення 

картосхем, 

класифікувати 

карти, вміти обрати 

оптимальний 

прийом для 

картографування 

с/г, 

характеризувати 

карти лісового 

господарства 

Картографування 

сільського та 

лісового 

господарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизація карт. 

Карти умові чинників 

сільського 

господарства. Карти 

матеріально-технічної 

бази і трудових 

ресурсів. Карти 

землеробства. Карти 

тваринництва. Карти 

загальної 

характеристики с/г. 

карти лісового 

господарства 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

 

 

 

 

 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Конспект 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання 

картосхеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

картосх

ема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 балів за 

практичну 

роботу 

Знати та вміти: 

обирати 

оптимальні засоби 

та способи 

зображення, 

створювати 

синтетичні та 

 

 Карти комплексу 

будівельної 

індустрії. 

 

 

 

Визначення і структура 

комплексу будівельної 

індустрії, зв’язків. 

Карти будівельної 

індустрії їх значення. 

Картографування 

розвитку і розміщення 

1    

 

 

 

 

 

 

Конспект 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

прогнозні карти  

 

 

 

 

 

 

галузей. Карти 

розвитку мінеральної 

будівельної сировини. 

Карти капітального 

будівництва. Карти 

територіальних 

комплексів будівництва 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання 

картосхеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картосх

ема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 балів за 

практичну 

роботу 

Знати та вміти: 

характеризувати та 

використовувати 

карти транспортно-

економічних 

зв’язків, 

використовувати 

вектор та скаляр 

для зображення 

транспорту. 

Карти 

транспортно-

економічих 

зв’язків  

Визначення ролі і місця 

транспорту в 

здійсненні зв’язків. 

Загально транспортні 

карти. Карти 

транспортної мережі, 

вантажних і 

пасажирських 

перевезень. 

Інтенсивність зв’язків. 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

1        

Знати та вміти: 

створення карт 

соціальної сфери, 

обирати одиниці 

картографування. 

Карти соціальної 

сфери  

 

 

 

 

Визначення ролі і місця 

соціальної сфери. 

Картографування 

характеристик і 

галузей. Карти мережі, 

забезпеченості та 

1    

 

 

 

 

 

Конспект 

лекцій 

 

 

 

 

 3  

 

 

 

 

 



 
 

  

 доступності. 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

 

 

2 

 

 

картосхема  

 

 

5 балів за 

практичну 

роботу 

Знати та вміти: 

картографічне 

обґрунтування 

розвитку 

комплексів, відбір 

елементів 

картографування та 

прийомів їх 

картографування 

Складання карти 

елементів 

територіальної 

структури 

комплексів. 

Визначення елементів 

територіальної 

структури 

промислового 

комплексу. Загально-

економічні карти. 

Карти перспектив та 

прогнозу. 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

1  10  Конспект 

лекцій 

 3  

Знати та вміти: 

здійснювати 

комплексний аналіз 

тематичної карти 

Аналіз тематичної 

карти області 

Аналіз способів та 

засобів застосованих на 

тематичній карті 

Методичні підходи 

використання карт 

даної тематики у 

шкільному курсі 

географії. 

 

  10  Конспект 

лекцій 

 3  



 6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

балів 

 Модуль1  

1 Практична робота № 1 

Виготовлення картоснови обласного регіону 

5 

2 Практична робота № 2 

Картографування природно-ресурсного потенціалу для 

областей України способами картограми та 

картодіаграми 

5 

3 Практична робота № 3 

Картографування валового збору зернових культур для 

областей України за допомогою знака Варзара 

 

5 

 Модуль2  

4 Практична робота № 4 

Картографування людності міст та містечок значковим 

способом 

5 

5 Практична робота №5 

Визначення чисельності населення та природного 

приросту  

5 

6 Практична робота № 6 

Картографування електоральних вподобань населення 

крапковим способом 

5 

7 Практична робота № 7 

Картосхеми транспортної доступності 

5 

                                                                                                         

 

8. Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки та 

виконання 

 

№ЗМ 

НЕ 

В 

яких 

перед

бачен

о 

СМ 

Тема, завдання 

самостійної 

роботи  

Види діяльності 

та форми 

перевірки й 

оцінювання 

самостійної 

роботи 

Список рекомендованої 

літератури до теми 

1.1 Сучасні тенденції 

топографічного і 

тематичного 

картографування 

Розгляд 

перспективних 

напрямів 

топографічного і 

Основна: 

1. Сосса Р. І. 

Картографування території 

України: історія, 



 
 

  

тематичного 

картографування.  

Реферат 

 3 бали 

перспективи, наукової 

основи. –К.: Наук. Думка, 

2005. -296 с., С. 150-156 

1.1 Тематичне та 

спеціальне 

картографування 

в Україні   

(в період 1918 -

1990) 

Аналіз основних 

тематичних карт 

згаданого періоду, 

формування 

картографічних 

шкіл. Реферат  

3 бали 

Сосса Р. І. Картографування 

території України: історія, 

перспективи, наукової 

основи. –К.: Наук. Думка, 

2005. -296 с., С. 43-56, 71-75, 

80-95. 

1.2 Основні напрями 

«проблемного 

картографування

» 

Аналіз еколого-

географічного, 

медико-

географічного та 

ін. 

картографувань. 

Реферат 3 бали 

Сосса Р. І. Картографування 

території України: історія, 

перспективи, наукової 

основи. –К.: Наук. Думка, 

2005. -296 с., С.241-295 

1.2 Головні напрями 

загальнонауковог

о 

картографічного 

моделювання 

системи 

«суспільство– 

природа» 

Практична 

розробка. Аналіз 

серій карт, 

атласів. 

3 бали 

Основна: 

1. Т.І. Козаченко, Г. О. 

Пархоменко, А. М. Молочко 

Картографічне моделювання: 

Навч. посібник – Київ, 1999 –

320с., С. 202-240 

2.Шевченко В. А. Медико-

географическое 

картирование територии 

Украины. – Киев, Наук. 

думка., 1994 – 158 с. 

1.2 Знакові системи 

тематичної 

картографії, як 

засіб 

картографічного 

моделювання 

Вміння 

застосовувати 

штрихові, фонові, 

фоново-штрихові; 

геометричні, 

художні, 

символічні і 

шрифтові знаки. 

Реферат з 

наведенням 

прикладів. 

  3 бали 

Основна: 

1.Т.І. Козаченко, Г. О. 

Пархоменко, А. М. Молочко 

Картографічне моделювання: 

Навч. посібник – Київ, 1999 –

320с., С. 94-128 

Додаткова: 

1.Назаров В. Н. Методы и 

изобразительные средства в 

картографии. – М.: 

Геодезиздат, 1962 -88 с. 

1.2 Старіння 

тематичних карт. 

Завдання: 

Ознайомлення зі 

сутністю 

кваліметричного 

Основна: 

1.Любченко В. Є. Карта у 

плині часу. – Вінниця: ДП 



 
 

  

ознайомитись з 

кваліметричним 

та маркетинговим 

методом оцінки 

старіння 

тематичних карт. 

 

та маркетингового 

методу написання 

реферату. Оцінка 

до  

3 балів. 

«ДКФ», 2008. – 160 с., С. 54-

78 

Додаткова: 

1.Любченко В. Є. Старіння та 

оновлення географічних карт 

(теоретичні довідки) //Укр. 

геогр. журнал. – 2004. – №2 – 

С. 46-52. 

1.Любченко В. Є. До 

проблеми створення та 

оновлення географічних карт 

в Україні// Картографія та 

вища школа: 3 б. наук. праць 

– Вінниця: ДП ДКФ, 2004 – 

Вип. 1 – С. 38-42. 

2.3 Картографічна 

основа для 

ґрунтового 

знімання. 

Завдання– 

обґрунтувати 

вибір 

топографічної 

карти, 

зображення 

рельєфу, 

побудови  

профілю, 

контурів 

землекористувачі

в. 

Робота з 

топографічними 

картами , картами 

землекористувачі

в. Опрацювання 

матеріалів 

ґрунтових 

досліджень.  

Підготовка 

реферату. Оцінка 

до  

3 балів. 

Основна:  

1. Позняк С. П.., Красєха 

Є.Н., Кіт М. Г. 

Картографування ґрунтового 

покриву: Навч. посібник – 

Львів: ЛНУ, 2003 – 500с., С. 

26-37. 

2.Картографування ґрунтів. 

За ред.. проф.. Д. Г. 

Тихоненка. – Харків, 2001 – 

320 с. 

 Додаткова: 

1. Гаврилюк Ф.Я. Полевые 

исследования и картирование 

почв. – Ростов-на-Дону, 

1981. – 207 с. 

2. Методика моніторінгу 

земель, що перебувають в 

кризовому стані. Харків, 

1998 – 88 с. 

2.4 Картографічне 

моделювання в 

екологічних 

дослідженнях. 

З’ясувати суть 

еколого-

географічного 

аналізу і 

оцінювання 

Аналіз прикладів 

методичних основ 

картографічного 

моделювання 

еколого-

географічної 

інформації (індекс 

забруднення 

повітря, фонова 

Основна:  

1. Г. С. Ратушняк Топографія 

з основами картографії. Навч. 

посібник – Київ: Центр навч. 

літератури, 2003. – 208 с., С. 

186 – 207. 

2. Барановський В. А. 

Екологічна географія і 

екологічна  картографія – К.: 



 
 

  

території її 

відповідне 

картографічне 

відображення. 

оцінка 

забрудненості 

повітря, ступінь 

забрудненості 

вод, екологічний 

потенціал 

території, 

еколого- 

економічне 

зонування 

території)     

3 бали 

Фітосоціоцентр, 2001 – 252 с. 

 

3.11  Картографічне 

забезпечення 

соціально-

економічного та 

політичного 

розвитку України 

З’ясувати потреби 

в 

картографічному 

забезпеченні 

соціально-

економічного та 

політичного 

розвитку України. 

3 бали 

Сосса Р. І. Картографування 

території України: історія, 

перспективи, наукової 

основи. –К.: Наук. Думка, 

2005. -296 с., С.203-211. 

3.12 Регіональне 

картографування.  

Аналіз 

тематичних карт 

Чернівецької 

області. 

Письмовий опис 

тематичних карт, 

способи і засоби 

їх створення.  

3 бали 

1. Навчально-краєзнавчий 

атлас Чернівецької області. 

2. Чернівецька область. Моя 

Мала Батьківщина. 

Географічний атлас. 

 

9. Індивідуальні завдання 

№ Назва реферату Прізвище  

1. Національний Атлас України: концепція створення, 

структура та зміст. 

 

2. Картографічна спадщина В. Кубійовича.  

3. Картографічна інфраструктура України: суть, 

властивості, етапи розвитку, стан і перспективи. 

 

4. Морські навчальні карти.  

5. Використання ґрунтових карт під час землеустрою, 

землевпорядкування та землеоцінювання. 

 

6. Використання ґрунтових карт при моніторингу земель.  

7. Використання ґрунтових карт у ландшафтних 

дослідженнях. 

 

8. Методологічні основи картографічного моделювання 

еколого-географічної інформації. 

 

9. Старіння та оновлення тематичних карт.  



 
 

  

10. ГІС-технології у оновленні тематичних карт.  

11. Навчально-краєзнавчий атлас обласного регіону: 

призначення, принципи створення, зміст, характеристика. 

 

12. Серія картографічних атласів «Моя мала Батьківщина». 

Призначення, зміст, принципи створення, 

характеристика. 

 

13. Особливості картографічного забезпечення викладання 

шкільного курсу «Географія України». 

 

14. Емблемні та геральдичні геозображення.  

15. Геозображення в засобах масової інформації.  

16. Геозображення у рекламі.  

17. Тематичні карти для найменших.  

18. Оперативні карти суспільних явищ.  

19. Основні принципи створення національних атласів 

окремих країн. 

 

20. Національний атлас Російської Федерації: структура та 

зміст. 

 

 

Питання до змістового модуля 1 

1. Вкажіть предмет та об’єкт дослідження тематичної картографії. 

2. Охарактеризуйте особливості створення тематичних карт як методу наукового 

пізнання. 

3. Охарактеризуйте зображення території України на стародавніх картах. 

4. Середньовічні карти території України. 

5. Картографування українських земель у нові часи. 

6. Розкрийте передумови зародження тематичного картографування. 

7. Охарактеризуйте засади тематичного картографування у новітній період (1918 - 

початок 90-х років ХХ ст.). 

8. Тематичне картографування в незалежній Україні. 

9. Вкажіть на перспективи тематичного картографування в Україні. 

10. Охарактеризуйте Національний атлас України. 

11. Вкажіть принципи та методи складання тематичних карт. 

12. Охарактеризуйте методи, засоби, способи та прийоми тематичного 

картографування. 

13. Опишіть процес картографічного моделювання. 

14. Розкрийте поняття синтезу у тематичному картографуванні. 

15. Охарактеризуйте передачу інформації через дослідницький та реєструючий 

канали в картографічному моделюванні. 

16.. Опишіть комплексність та системність в тематичному картографуванні 

природи і господарства. 

17. Вкажіть на поняття географічних границь та динаміки явищ на тематичних 

картах. 

18. Суть і прийоми картографічної мови на тематичних картах. 

19. Розкрийте способи картографування процесів і явищ на тематичних карт. 



 
 

  

20. Охарактеризуйте застосування картограми як способу тематичного 

картографування. 

21. Охарактеризуйте застосування картодіаграми як способу тематичного 

картографування. 

22. Охарактеризуйте застосування значкового способу як способу тематичного 

картографування. 

23. Охарактеризуйте застосування точкового(крапкового) способу як способу 

тематичного картографування. 

24. Охарактеризуйте застосування способу ареалів як способу тематичного 

картографування. 

25. Охарактеризуйте застосування способу ізоліній як способу тематичного 

картографування. 

26. Охарактеризуйте застосування способу ліній руху як способу тематичного 

картографування. 

27. Охарактеризуйте застосування способу якісного фону як способу тематичного 

картографування. 

28. Вкажіть на можливість поєднання способів картографування на тематичній 

карті. 

29. Охарактеризуйте зображуючи засоби відображення явищ і процесів на 

тематичних картах. 

30. Розкрийте особливості застосування граничних ліній як засобу тематичного 

картографування. 

31. Розкрийте особливості застосування кольорового тону як засобу тематичного 

картографування. 

32. Розкрийте особливості застосування художніх та символічних побудов як 

засобу тематичного картографування. 

33. Розкрийте особливості застосування буквено-цифрових позначень як засобу 

тематичного картографування. 

34. Розкрийте особливості застосування вектора як засобу тематичного 

картографування. 

35. Розкрийте особливості застосування кольорової насиченості як засобу 

тематичного картографування. 

36. Розкрийте особливості застосування скаляра як засобу тематичного 

картографування. 

37. Розкрийте особливості застосування елементарних побудов як засобу 

тематичного картографування. 

38. Розкрийте особливості застосування геометричних побудов як засобу 

тематичного картографування. 

39.Розкрийте суть прийомів картографування. 

40. Опишіть матеріали для складання тематичних карт. 

41. Розкрийте суть метричності зображень на тематичних картах. 

42. Розкрийте суть символічності зображень на тематичних картах. 

43. Охарактеризуйте умови позначення, що застосовуються на тематичних картах. 

44. Реалістичність та умовність тематичних карт. 



 
 

  

 

Питання до змістового модуля 2 

1.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення геологічних та геофізичних 

карт. 

2. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення кліматичних карт. 

3. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт поверхневих вод і 

водних ресурсів. 

4. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення ґрунтових карт. 

5. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення флористичних та 

фауністичних карт. 

6. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення ландшафтних карт. 

7. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт охорони природи. 

8. Карти геофізичних умов. Аномальні магнітні поля. Геотермічні умови. 

9. Карти тектоніки та неотектоніки. 

10. Карти мінеральних ресурсів. 

11. Карти гідрогеологічних умов і ресурсів підземних вод. 

12. Карти палеогеографічних умов території. 

13. Карти біокліматичних умов. 

14. Карти природних лікувальних ресурсів. 

15. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення фауністичних карт. 

16. Охарактеризуйте карти фізико-географічного районування. 

17. Охарактеризуйте картографічні прийоми батиметричних карт морів. 

 

Питання до змістового модуля 3 

1.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт населення і населених 

пунктів. 

2. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карти промисловості. 

3. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карти сільського 

господарства. 

4. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт лісового господарства 

та лісових ресурсів. 

5. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт транспорту. 

6. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт соціальної сфери. 

7. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення туристичних карт. 

8. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення медико-географічних карт. 

9.Охарактеризуйте специфіку мови карти, її сприйняття та роль легенди. 

10. Розкрийте суть наочності, виразності, інформаційної ємності, читання і 

використання тематичних карт. 

11. Аналіз і застосування тематичних карт. 

12. Тематична карта як засіб праці, пізнання і практичної діяльності, інструмент 

дослідження. 

13. Тематична карта і викладання географії. 

14. Охарактеризуйте сучасні тенденції і напрями розвитку соціально-економічної 

картографії. 



 
 

  

15. Проаналізуйте принципи вимірювання на карті, застосування сучасних 

методів і засобів. 

16. Вкажіть на місце тематичних карт у географічних дослідженнях, 

господарській діяльності, навчальному процесі. 

17. Вкажіть особливості побудови карт мережі, забезпеченості та доступності. 

18. Проаналізуйте процес систематизації тематичних карт. 

19. Охарактеризуйте способи зображення та їх систематизацію. Поясніть 

принципи поєднання способів зображення. 

20. Дайте характеристику географічної основи екологічної карти та вибору її 

елементів. 

10. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

частково-пошуковий, дослідницький.  

11. Методи контролю 

 Контроль знань студентів ґрунтується на здійсненні поточного і 

підсумкового контролю при застосуванні таких засобів діагностики, як 

практичні і самостійні роботи, тестування, індивідуальні завдання, письмове і 

усне опитування. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практиних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Модульний 

контроль проводиться у вигляді письмового фронтального опитування. Форма 

підсумкового контролю (іспит) полягає в оцінюванні засвоєння  студентом 

навчального матеріалу на підставі усних відповідей на підсумковому модулі та 

результатів виконання певних видів робіт. 

Методами контролю є : усний конроль, письмовий, тестовий, графічний 

при застосуванні індивідуальної та фронтальної перевірки знань, умінь і навичок 

студентів. 

1. Контроль засвоєння лекційного і самостійного опрацювання теоретичного 

матеріалу здійснюється на основі модульного (письмового) фронтального 

опитування, в тому числі – тестування. 

2.Контроль засвоєння знань та набуття вмінь і навичків при виконанні практичних 

робіт здійснюється шляхом їх поточної перевірки. 

3. Контроль виконання індивідуальних завдань здійснюється за бажанням 

студентів, як додаткових (необов'язкових для виконання всіма студентами) 

науково-дослідницьких завдань шляхом оцінювання виконаних рефератів та 

усного індивідуального захисту результатів дослідження. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни (до 100 балів) є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності, за виконані ІНДЗ та контроль модуль (іспит). Максимальну кількість 

балів, яку може отримати студент до іспиту у сумі становить 60 балів (модуль 1 

– 30 балів (15 за теоретичний блок, та 15 – за практичний), модуль 2 – 30 балів 

(10 за теоретичний блок, та 20 – за практичний)  . 40 балів відводиться на 

контрольний модуль. Додатково студент може отримати до 20 балів за 



 
 

  

виконання ІНДЗ. Підсумкова оцінка виставляється за сумою всіх отриманих 

балів згідно шкали оцінювання. При цьому в екзаменаційній відомості 

зазначається сумарна кількість набраних балів, оцінка за шкалою ECTS і оцінка 

за національною шкалою. 

Політика щодо академічної доброчесності. Здобувачі вищої освіти 

зобов’язані виконувати положення принципів академічної доброчесності: 

виконувати всі поточні завдання та підсумковий контроль самостійно без 

допомоги сторонніх осіб; не допускати списування під час проведення 

контрольних заходів (у т. ч. із використанням мобільних пристроїв); надавати для 

оцінювання лише результати власної роботи; не вдаватися до кроків, що можуть 

нечесно покращити Ваші результати чи погіршити/покращити результати інших 

студентів; не публікувати і не розповсюджувати відповіді на питання, що 

використовуються в рамках курсу для оцінювання знань студентів. 

Питання плагіату та академічної доброчесності регламентуються ЗУ «Про вищу 

освіту» та локально-правовими актами ЗВО: Правила академічної доброчесності у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

https://drive.google.com/file/d/1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o/view,  Положення про 

виявлення та запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view та 

Етичний кодекс  Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича  https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-k98GPc9E8KznQ/view 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

https://drive.google.com/open?id=1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o
https://drive.google.com/open?id=1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o
https://drive.google.com/file/d/1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o/view
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view
https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-k98GPc9E8KznQ/view


 
 

  

91 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-90 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

26-50 FX 
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1-25 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
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13. Методичне забезпечення 

1. Жупанський Я І., Сухий П. О., Соціально-економічна картографія, 

Тернопіль 1997, - 274 с. 

2. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко 

3. Сосса Р.І. – Картографування території України – К., 2005. 

4. Національний атлас України – К.; ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с., іл. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

Основна література 

1. Баранский Н.Н., Преображенський А.И. Экономическая картография – 

М., 1962. 

2. Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія – 

Тернопіль, 1997, 274 ст. 

3. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Картографирование природных 

условий и ресурсов – М, 1988, 299 ст. 

4. Заловський А.П. – Економічна картографія – К, 1957. 

5. Преображенський А.І. – Економічна картографія – К., 1955. 

6. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с. 

7. Сосса Р.І. – Картографування території України – К., 2005. 

8. Леонтьев Н.Ф. – Тематическая картография – М., 1981. 

9. Евтеев О. А. – Проектирование и составление социально-экономических 

карт – М., 1999. 

10. Берлянт А. М. Карта – второй язык географии. М.: Просвещение, 1985. 

191 с. 

11. Заруцкая И. П. Составление специальных карт природы. М.: Изд-во 

МГУ, 1966. 232 с. 

12. Козаченко Т. И. Картографическое обеспечение исследования 

агропромышленных комплексов. Киев: Наук. Думка, 1984. 145 с. 

13. Бондаренко Е. Л. – Картографічне моделювання суспільно- географічних 

процесів – Вінниця, 2004, 40 с. 



 
 

  

14. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.  

15. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко,  

Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с. 

16. Салищев К.А. Картоведение – М.: изд-во МГУ, 1990 – 400 с. 

17. Справочник по картографии. Под ред. Е.И. Халугина. – М.: Недра, 1988. 

– 428 с. 

18. Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и аналіз 

геоинформации. – М.: Недра, 1984. – 248 с. 

19. Артамоанов Б.Б., Штангрет В.П. топографія з основами картографії : 

Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с. 

20. Позняк С.П., Красєха Є. Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового 

покриву: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2003. – 500 с. 

21. Картографія ґрунтів. За ред.. проф.. Д.Г. Тихоненко. – Харків, 2001. – 

320 с. 

22. Любченко В.Є Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с. 

23. Балыч Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: 

Недра, 1984. – 364 с. 

24. Картографія: Терміни та визначення. ДСТУ 2757 – 94. – К.: 

Держстандарт України, 1994 – 96 с. 

25. Левицький І.Ю., Фурса Л.С. Українсько-російський картографічний 

словник. – К., 1997. – 414 с. 

26. Комплексний атлас України / Відп. ред. Л.М. Веклич. –  К.: ДНВП 

«Картографія», 2005. – 96 с. 

27. Пересадько В.А., Борисенко Л.Я. Шкільний словник-довідник з 

картографії та топографії. – Харків: Основа, 2004. – 80 с. 

28. Сосса Р.І. Картографічні твори, видані ДНВП «Картографія» (1945-2003 

р.р.).Бібліографічний покажчик. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 248 с. 

29. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, 

наукові основи. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с. 

30. Картографічні ресурси Інтернет (Методична розробка для студентів) // 

В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селезньов, А.П. Негай – К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с. 

31. Національний атлас України – К.; ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с., 

іл. 

 

Додаткова література 

1. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі 

адміністративних областей. 

2. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської 

областей. 

3. Заловский А.П., Козаченко Т. И. – Картографирование 

продовольственных комплексов – К., 1987. 



 
 

  

4. Козаченко Т.И. – Картографическое обеспечение исследования 

агропромышленных комплексов – К., 1984. 

5. Левицкий И.Ю. – Научные основы комплексного сельскохозяйственного 

картографирования – М, 1975. 

6. Шоцкий В.П. – Картографические методы исследования географических 

проблем сельского хозяйства – Л., 1970. 

7. Гуцуляк В.М., Присакар В.Б. Геоекологічне картографування: Методичні 

вказівки до практичних занять. – Чернівці: ЧНУ, 2004. – 50 с. 

8. Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність: Атлас/ Авт. Проекту 

Р. Сосса. – К.: ДНВП «Картографія», 2003. – 80 с. 

 9. Українці. Східна діаспора: Атлас/ Відп. ред. атласу Р. Сосса. – К.: Мапа 

ЛТД, 1992. – 24 с. 

10. В. Шевченко. Дивосвіт геозображень. – К. Ніка-Центр, 2007. – 252 с. 

11. Володченко А. , Шевченко В.О. Доісторичні карти України. – Дрезден: 

Дрезден. техн. ун. – Г., 2005. – 50 с. 

12. Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт (Теоретичні 

розвідки)// Укр. географ. журнал. – 2004. – №2. – С. 46 – 52. 

13.Шевченко В.О., Молочко В.В. Маркетингові дослідження в картографії // 

Вісник геодезії та картографії. – 2006. – №5. – С. 24-25. 

14. Любченко В.Є Карти для населення // Український географічний 

журнал. – 1993. – №4. – С. 25 – 30. 

15. Київ. Космофотоатлас (місто 1: 7000, центр 1: 3500)/ Наук. керівник 

проекту О.В. Барладін. – К.: Інститут передових технологій, 2006 – 216 с. 

16. Вавричин М.Г., Шашкевич Я.Р., Кришталович У.Р. Україна на 

стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП 

«Картографія», 2004. – 208 с. (друге видання – 2006 р.) 

17. Востокова Е. А., Шевченко Л.А. Экономическое картографирование на 

основе космической информации. – М.: Недра, 1988. 
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